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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 29/2020-CADMAL

A DOUTORA MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO, MMª JUÍZA DE 

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTAFLORESTA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E 

DE ACORDO COM O ARTIGO 97 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90, DE 

15.10.90, C/C O ARTIGO 99, § 1º E 52, XIV DA LEI Nº 4.964 DE 26.12.85.

 CONSIDERANDO que a servidora CLEIDES NOGUEIRA DE CARVALHO 

GHELLERE, matrícula 8346, Gestora Administrativa 3, estava afastada de 

suas funções por motivo de licença para tratamento de saúde, no período 

de 23 de dezembro de 2019 a 20 de abril de 2020;

 CONSIDERANDO a necessidade de se designar servidor para substituí-la 

da data de 03 de fevereiro de 2020 a 20 de abril de 2020, sendo 

designada pela Portaria n. 13/2020-CADMAL a servidora SEBASTIANA 

ALVES DE SOUZA DONIZETE, matrícula 8348, para exercer as atividades 

inerentes ao cargo de GESTORA ADMINISTRATIVA 3 em referido período;

 CONSIDERANDO o falecimento da servidora CLEIDES NOGUEIRA DE 

CARVALHO GHELLERE, matrícula 8346, na data de 14 de abril de 2020, 

conforme atestado de óbito encaminhado a esta Central de Administração 

na data de 16/04/2020 ,

 RESOLVE:

 Artigo 1º. RETIFICAR a Portaria n. 13/2020-CADMAL, a fim de que o 

período de exercício de referida designação ocorra de 23 de dezembro de 

2019 a 14 de abril de 2020, data do óbito da servidora nomeada para o 

cargo de Gestora Administrativa 3;

 Artigo 2º. Em razão da presente retificação, a Portaria n. 

13/2020-CADMAL passa a ter a presente redação: DESIGNAR a servidora 

SEBASTIANA ALVES DE SOUZA DONIZETE, matrícula 8348, para exercer 

as atividades inerentes ao cargo de GESTORA ADMINISTRATIVA 3 no 

período em que a titular estiver de licença para tratamento de saúde, no 

período de 03 de Fevereiro de 2020 a 14 de Abril de 2020.

 P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Coordenadoria de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – Divisão de 

Controle e Informação.

 Alta Floresta-MT, 17 de Abril de 2020.

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 31/2020-CADMAL

 A DOUTORA MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO, MMª JUÍZA DE 

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E 

DE ACORDO COM O ARTIGO 97 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90, DE 

15.10.90, C/C O ARTIGO 99, § 1º E 52, XIV DA LEI Nº 4.964 DE 26.12.85.

 CONSIDERANDO o falecimento da servidora CLEIDES NOGUEIRA DE 

CARVALHO GHELLERE, matrícula 8346, na data de 14 de abril de 2020, 

conforme atestado de óbito encaminhado a esta Central de Administração;

 RESOLVE:

 REVOGAR a Portaria 097/2013/DF, que designou a Servidora CLEIDES 

NOGUEIRA DE CARVALHO GHELLERE, matrícula 8346, para exercer o 

cargo de Gestor Administrativo 3 – FC, a partir do dia 14 de abril de 2020.

 P. R. I. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Coordenadoria de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Alta Floresta-MT, 17 de abril de 2020.

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000451-09.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON VITOR MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA BORGES SANTOS OAB - MT23940/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do advogado da 

parte autora acerca da redesignação da audiência de conciliação para o 

dia 14/05/2020, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001772-16.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELE DA SILVA CANDOR (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA PRIMEIRA VARA CÍVEL ENDEREÇO: AV. ARIOSTO DA RIVA, 

nº 1.987, CENTRO - CEP: 78.580-000, TELEFONE: (66) 3512:3600. EDITAL 

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - INTERDIÇÃO PRAZO: 90 (NOVENTA) DIAS 

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

LUCENA BATISTA NÚMERO DO PROCESSO: 1001772-16.2019.8.11.0007 

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Intervenção de Terceiros]

->INTERDIÇÃO (58) CURADOR(A): Nome: JANETE DA SILVA COSTA 

Endereço: AVENIDA PARQUE DAS NAÇÕES, QUADRA 07, LOTE 10, 

PARQUE DAS NAÇÕES, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INTERDITADO(A): Nome: GRACIELE 

DA SILVA CANDOR Endereço: AVENIDA PARQUE DAS NAÇÕES, 

QUADRA 07, LOTE 10, PARQUE DAS NAÇÕES, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78580-000 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SENTENÇA: “ 

Vistos. Trata-se de ação de interdição c/c pedido de liminar proposta por 

Janete da Silva Costa com relação a interditanda Graciele da Silva Candor, 

todos devidamente qualificados nos autos. Argumentou a parte autora ser 

genitora da requerida, e que ela é acometida de autismo infantil (CID F84.0) 

o que lhe impede a possibilidade de gerir sua vida civil. Entendendo 

presentes os requisitos, pugnou ainda pela concessão da tutela de 

urgência em caráter liminar, com a expedição do termo de curatela 

provisória. A inicial veio acompanhada com os documentos ali anexados. 

Recebida a inicial (Id. 19671461), o pedido de tutela de urgência foi 

deferido, assim como designada data para realização da audiência de 

entrevista com a interditanda. A parte autora informou sua incapacidade 

de comparecer no edifício do fórum para realização da audiência de 

entrevista na data designada (Id. 20718023). Realizou a audiência de 

entrevista (Id. 22597711), oportunidade em que foi determinada a 

realização estudo psicossocial com a requerida. Relatório do estudo social 

foi juntado sob o Id. 24864024. A Defensoria Pública na qualidade de 

curador especial da interditanda manifestou-se sob o Id. 23784727, 

favorável à procedência do pedido inicial. Instado a se manifestar o 

Ministério Público indicou não se opor ao pedido inicial independentemente 

da realização de perícia médica (Id. 27152076). É o relato do necessário. 

Fundamento. Decido. Inicialmente, ressalto que ambas as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado de procedência dos pedidos iniciais, inclusive 

com a concordância do Ministério Público (Id. 27152076). Não obstante a 

exista a exigência legal para que em ações de interdição seja realizada de 

perícia média, observo que não há necessidade de sua realização no 

presente feito, haja vista que apenas a prova colhida na audiência de 

entrevista e no estudo social já é o suficiente para o convencimento deste 

Juízo sobre a elucidação dos fatos. Ainda vale ressaltar que todas as 

partes e o Ministério Público estão de acordo com a procedência dos 

pedidos iniciais, assim, com base no princípio da razoável duração do 

processo, entendo que o feito deve ser julgado imediatamente, não 

havendo necessidade de prolongar a duração dos autos, razão pela qual 

passo ao julgamento do mérito da demanda independentemente da 

realização de perícia médica. Conforme exposto, cumpre mencionar que o 

caso em apreço é hipótese do julgamento antecipado da lide, por não 

haver a necessidade de produção de prova suplementar (art. 355, inciso I, 

do CPC/15). Não havendo questões preliminares, passo ao julgamento do 

mérito. No que concerne ao mérito da demanda, é necessário avaliar os 

dispositivos constantes nos art. 1.728 e ss do CC/02, que dispõe quanto a 

tutela, curatela e tomada de decisão apoiada. Pelos fatos narrados na 

inicial, verifica-se que a medida a ser aplicada ao caso é a nomeação da 

Sra. Janete da Silva Costa como curadora da requerida, pois, como se 
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verifica nos autos, a curatelada se enquadra no disposto no art. 1.767 do 

mesmo dispositivo legal. Além do mais, é perceptível a possibilidade da 

Sra. Janete ser nomeada em consequência à redação do § 3º do art. 

1.775 do CC/02, que estabelece que: “Art. 1.775. O cônjuge ou 

companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador 

do outro, quando interdito. §3o Na falta das pessoas mencionadas neste 

artigo, compete ao juiz a escolha do curador.” Destaco que as provas 

constantes dos autos indica que a requerida é incapaz de gerir os atos da 

sua vida civil, razão pela qual esta necessita continuamente e 

imprescindivelmente dos cuidados da irmã. Indo além, a Lei n.º 

13.146/2015, garante à pessoa com deficiência o pleno direito ao exercício 

de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais 

pessoas (art. 84) e somente será submetida à curatela quando 

necessário. Deste modo, a curatela de pessoa com deficiência, tornou-se 

medida protetiva extraordinária e proporcional às necessidades e às 

circunstâncias de cada caso, devendo também durar o menor tempo 

possível (EPD - § 3.º do art. 84): “Art. 84. A pessoa com deficiência tem 

assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade 

de condições com as demais pessoas. § 1º Quando necessário, a pessoa 

com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei. (...) § 3.º. A 

definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva 

extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada 

caso, e durará o menor tempo possível”. Pelas provas colacionadas, a 

interditanda não demonstrou aptidão para o trabalho, ainda que tarefas 

rotineiras de casa, haja vista a deficiência que possui, bem como pela 

incapacidade intelectual de exercitá-las. Entretanto, ressalte-se que o 

Estatuto da Pessoa com Deficiência dispõe que a curatela cobrirá apenas 

os atos relativos aos direitos de natureza negocial e patrimonial. É o que 

reza o seu art. 85 e parágrafos, in verbis: “Art. 85. A curatela afetará tão 

somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e 

negocial. § 1º A definição da curatela não alcança o direito ao próprio 

corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, 

ao trabalho e ao voto. § 2º A curatela constitui medida extraordinária, 

devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, 

preservados os interesses do curatelado”. Desta forma, considerando a 

deficiência comprovada, considerando, ainda, que a interditanda é bem 

zelada pela Sra. Janete, estando os cuidados despendidos suficientes 

para o bem estar da curatelada, amparando-a com o mínimo de dignidade. 

Por fim, não há qualquer conduta da curadora para com a curatelada que 

desabone a relação que se está a estabelecer, outra solução não há, 

senão a curatela como forma de proteção aos interesses e direitos da 

interditanda. O art. 1.767 do Código Civil, nas hipóteses que elenca, é 

expresso no que pertine à perspectiva da curatela. Assim se encontra 

redigido, com destaques: “Art. 1767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles 

que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade. II (...) revogado. III - os ébrios habituais e os viciados em tóxicos; 

IV (...) revogado. V - os pródigos”. A subsunção do fato à norma dá-se 

claramente no aludido inciso I do transcrito dispositivo legal, amoldando-se 

ao que restou averiguado no feito, sobretudo como forma de resguardar 

sua dignidade e sua integridade física e emocional sem nenhuma forma de 

discriminação ou abuso. Por fim, Graciele da Silva Candor é uma pessoa 

sem condições de orientar-se por si, com deficiência mental que a impede 

de manter o necessário discernimento para os cuidados próprios. Sendo 

deficiente mental, a lei protege ao determinar sua interdição parcial e 

respectiva curatela, cujos elementos de persuasão constantes dos autos 

atestam convictos a necessidade da medida em tela. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC/15, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito da demanda, para: 

a) DECRETAR a interdição de Graciele da Silva Candor, brasileira, solteira, 

filha de Vladimir Candor e Janete da Silva Costa, sem profissão definida, 

portadora do RG nº 2058980-8 SSP/MT, CPF nº 027.733.041-60, residente 

na cidade de Alta Floresta; b) DECLARÁ-LA sem capacidade plena de 

exprimir sua vontade, em razão de causas transitórias ou permanentes. 

Assim, NOMEIO-LHE como curadora a senhora Janete da Silva Costa, 

qualificada no feito. Considerando a gravidade da deficiência, não poderá 

praticar todos os demais atos da vida civil, não se descartando a 

aplicação de tomada de decisão apoiada, se necessário, a critério do 

juízo, nos termos do art. 84, § 2.°, do EPD, consignando que poderá a 

interditada exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária 

previsto no art. 6°, V do EPD. Intime-se a curadora para prestar 

compromisso definitivo no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 759 

do Código de Processo Civil. Conforme o disposto no art. 107 da LRP, do 

art. 755 do CPC e art. 9°, inciso III, do Código Civil, registre-se a presente 

sentença no cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca e 

publique-a na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na 

imprensa local, se tiver, uma vez, e na imprensa oficial (Diário da Justiça 

Eletrônico - DJe), por 03 vezes, com intervalo de 10 (dez) dias entre uma e 

outra publicação, onde deverá constar no edital os nomes da interdita e da 

curadora, a causa da interdição e os limites da curatela (art. 755, §3° do 

CPC). Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe. Sem 

condenação em custas e honorários. CIÊNCIA à Defensoria Pública e ao 

Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. ” E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tálata Daiane Limberger 

Battirola, digitei. Alta Floresta, 17 de abril de 2020. Assinado Digitalmente 

TALATA DAIANE LIMBERGER BATTIROLA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1005203-58.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

H. K. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA LARICA RUTOWITSCH OAB - RJ142881 (ADVOGADO(A))

PRISCILA MARIA RODRIGUES PEZZOTTI OAB - RJ146067 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. M. L. (REQUERIDO)

E. H. L. (REQUERIDO)

 

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a parte autora 

do teor da sentença vinculada ao presente expediente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004640-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILDO FRIGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus Procuradores, para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002796-50.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DA SILVA LEANDRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA BEZERRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA PRIMEIRA VARA CÍVEL ENDEREÇO: AV. ARIOSTO DA RIVA, 

nº 1.987, CENTRO - CEP: 78.580-000, TELEFONE: (66) 3512:3600. EDITAL 

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - INTERDIÇÃO PRAZO: 90 (NOVENTA) DIAS 

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

LUCENA BATISTA NÚMERO DO PROCESSO: 1002796-50.2017.8.11.0007 

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]

->INTERDIÇÃO (58) CURADOR(A): Nome: WESLEY DA SILVA LEANDRO 

Endereço: RUA 06, S/N, LOTE-08, JARDIM PLANALTO, ALTA FLORESTA - 

MT - CEP: 78580-000 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 

INTERDITADO(A): Nome: ROSA BEZERRA DA SILVA Endereço: RUA DOS 

TUCANOS, 160, JARDIM DAS ARARAS, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78580-000 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SENTENÇA: “Vistos. 

Trata-se de ação de interdição c/c pedido de liminar proposta por 

Francisco da Silva Liandro com relação a interditanda Rosa Bezera da 

Silva, todos devidamente qualificados nos autos. Argumentou a parte 

autora ser filho da requerida, e que ela é impossibilidade de gerir sua vida 
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civil em razão das sequelas de um AVC que havia sofrido. Entendendo 

presentes os requisitos, pugnou ainda pela concessão da tutela de 

urgência em caráter liminar, com a expedição do termo de curatela 

provisória. A inicial veio acompanhada com os documentos ali anexados. 

Recebida a inicial (Id. 1029334), o pedido de tutela de urgência foi 

deferido, assim como determinado a realização de perícia médica na parte 

requerida. Laudo psicossocial juntado no Id. 11094183. A parte autora 

informou sua incapacidade de comparecer no edifício do fórum para 

realização da audiência de entrevista na data designada (Id. 20718023). 

Realizou a audiência de entrevista (Id. 22597711), oportunidade em que foi 

determinada a realização estudo psicossocial com a requerida. Relatório 

do estudo social foi juntado sob o Id. 24864024. A pedido da parte autora, 

foi substituído o polo ativo da demanda (Id. 13250740). Realizou-se 

audiência de entrevista (Id. 24008482). Laudo médico pericial juntado no 

Id. 24695729. A Defensoria Pública na qualidade de curador especial da 

interditanda manifestou-se sob o Id. 24730769, favorável à procedência 

do pedido inicial. Instado a se manifestar o Ministério Público indicou ser 

favorável à nomeação definitiva de Wesley da Silva Leandro como 

curador da requerida (Id. 30811994). É o relato do necessário. 

Fundamento. Decido. Inicialmente, ressalto que ambas as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado de procedência dos pedidos iniciais, inclusive 

com a concordância do Ministério Público (Id. 30811994). Ainda vale 

ressaltar que todas as partes e o Ministério Público estão de acordo com a 

procedência dos pedidos iniciais, assim, com base no princípio da 

razoável duração do processo, entendo que o feito deve ser julgado 

imediatamente, não havendo necessidade de prolongar a duração dos 

autos, razão pela qual passo ao julgamento do mérito da demanda 

independentemente da realização de perícia médica. Conforme exposto, 

cumpre mencionar que o caso em apreço é hipótese do julgamento 

antecipado da lide, por não haver a necessidade de produção de prova 

suplementar (art. 355, inciso I, do CPC/15). Não havendo questões 

preliminares, passo ao julgamento do mérito. No que concerne ao mérito da 

demanda, é necessário avaliar os dispositivos constantes nos art. 1.728 e 

ss do CC/02, que dispõe quanto a tutela, curatela e tomada de decisão 

apoiada. Pelos fatos narrados na inicial, verifica-se que a medida a ser 

aplicada ao caso é a nomeação do Sr. Wesley da Silva Leandro como 

curador da requerida, pois, como se verifica nos autos, a curatelada se 

enquadra no disposto no art. 1.767 do mesmo dispositivo legal. Além do 

mais, é perceptível a possibilidade do Sr. Wesley ser nomeada em 

consequência à redação do § 3º do art. 1.775 do CC/02, que estabelece 

que: “Art. 1.775. O cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente 

ou de fato, é, de direito, curador do outro, quando interdito. §3o Na falta 

das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao juiz a escolha do 

curador.” Destaco que as provas constantes dos autos indicam que a 

requerida é incapaz de gerir os atos da sua vida civil, razão pela qual esta 

necessita continuamente e imprescindivelmente dos cuidados do autor. 

Indo além, a Lei n.º 13.146/2015, garante à pessoa com deficiência o pleno 

direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições 

com as demais pessoas (art. 84) e somente será submetida à curatela 

quando necessário. Deste modo, a curatela de pessoa com deficiência, 

tornou-se medida protetiva extraordinária e proporcional às necessidades 

e às circunstâncias de cada caso, devendo também durar o menor tempo 

possível (EPD - § 3.º do art. 84): “Art. 84. A pessoa com deficiência tem 

assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade 

de condições com as demais pessoas. § 1º Quando necessário, a pessoa 

com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei. (...) § 3.º. A 

definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva 

extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada 

caso, e durará o menor tempo possível”. Pelas provas colacionadas, a 

interditanda não demonstrou aptidão para o trabalho, ainda que tarefas 

rotineiras de casa, haja vista a deficiência que possui, bem como pela 

incapacidade intelectual de exercitá-las. Entretanto, ressalte-se que o 

Estatuto da Pessoa com Deficiência dispõe que a curatela cobrirá apenas 

os atos relativos aos direitos de natureza negocial e patrimonial. É o que 

reza o seu art. 85 e parágrafos, in verbis: “Art. 85. A curatela afetará tão 

somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e 

negocial. § 1º A definição da curatela não alcança o direito ao próprio 

corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, 

ao trabalho e ao voto. § 2º A curatela constitui medida extraordinária, 

devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, 

preservados os interesses do curatelado”. Desta forma, considerando a 

deficiência comprovada, considerando, ainda, que a interditanda é bem 

zelada pelo Sr. Wesley, estando os cuidados despendidos suficientes 

para o bem estar da curatelada, amparando-a com o mínimo de dignidade. 

Por fim, não há qualquer conduta do curador para com a curatelada que 

desabone a relação que se está a estabelecer, outra solução não há, 

senão a curatela como forma de proteção aos interesses e direitos da 

interditanda. O art. 1.767 do Código Civil, nas hipóteses que elenca, é 

expresso no que pertine à perspectiva da curatela. Assim se encontra 

redigido, com destaques: “Art. 1767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles 

que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade. II (...) revogado. III - os ébrios habituais e os viciados em tóxicos; 

IV (...) revogado. V - os pródigos”. A subsunção do fato à norma dá-se 

claramente no aludido inciso I do transcrito dispositivo legal, amoldando-se 

ao que restou averiguado no feito, sobretudo como forma de resguardar 

sua dignidade e sua integridade física e emocional sem nenhuma forma de 

discriminação ou abuso. Por fim, Rosa Bezerra da Silva é uma pessoa sem 

condições de orientar-se por si, com deficiência mental que a impede de 

manter o necessário discernimento para os cuidados próprios. Sendo 

deficiente mental, a lei protege ao determinar sua interdição parcial e 

respectiva curatela, cujos elementos de persuasão constantes dos autos 

atestam convictos a necessidade da medida em tela. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC/15, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito da demanda, para: 

a) DECRETAR a interdição de Rosa Bezerra da SIlva, brasileira, solteira, 

filha de João Bezerra da Silva e Joana Avelina da Silva, sem profissão 

definida, portadora do RG nº 582757 SSP/MT, CPF nº 424.584.121/49, 

residente na cidade de Alta Floresta; b) DECLARÁ-LA sem capacidade 

plena de exprimir sua vontade, em razão de causas transitórias ou 

permanentes. Assim, NOMEIO-LHE como curador o senhor Wesley da 

Silva Leandro, qualificada no feito. Considerando a gravidade da 

deficiência, não poderá praticar todos os demais atos da vida civil, não se 

descartando a aplicação de tomada de decisão apoiada, se necessário, a 

critério do juízo, nos termos do art. 84, § 2.°, do EPD, consignando que 

poderá a interditada exercer o direito à família e à convivência familiar e 

comunitária previsto no art. 6°, V do EPD. Intime-se a curadora para 

prestar compromisso definitivo no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do 

art. 759 do Código de Processo Civil. Conforme o disposto no art. 107 da 

LRP, do art. 755 do CPC e art. 9°, inciso III, do Código Civil, registre-se a 

presente sentença no cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da 

Comarca e publique-a na rede mundial de computadores, no sítio do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, onde permanecerá por 6 (seis) 

meses, na imprensa local, se tiver, uma vez, e na imprensa oficial (Diário 

da Justiça Eletrônico - DJe), por 03 vezes, com intervalo de 10 (dez) dias 

entre uma e outra publicação, onde deverá constar no edital os nomes da 

interdita e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela (art. 

755, §3° do CPC). Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe. Sem 

condenação em custas e honorários. CIÊNCIA à Defensoria Pública e ao 

Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. ” E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tálata Daiane Limberger 

Battirola, digitei. Alta Floresta, 17 de abril de 2020. Assinado Digitalmente 

TALATA DAIANE LIMBERGER BATTIROLA Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001782-26.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ILDETE DE SOUZA ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT13120-S (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT20469-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001782-26.2020.8.11.0007. AUTOR: 

ILDETE DE SOUZA ANDRADE REU: CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM DE MATO GROSSO Vistos. Requer a autora a concessão 

da assistência judiciária gratuita, alegando que não possui condições de 

arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do seu próprio 
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sustento. Pois bem. A meu ver, toda presunção legal permite prova 

contrária. Até porque, em se caracterizando abuso de direito no tocante 

ao requerimento de gratuidade de justiça, por certo essas circunstâncias 

atraem a incidência do artigo 7º do CPC, que esclarece ser assegurada às 

partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e 

faculdades processuais, aos meios de defesa, ao ônus, aos deveres e à 

aplicação de sanções processuais. O Superior Tribunal de Justiça tem 

jurisprudência consolidada no sentido de que o juiz pode indeferir a 

benesse, de ofício, contanto que, antes de fazê-lo, propicie à parte 

requerente a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais. 

Para demostrar um critério objetivo, a Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso, por meio da Res. 90/2017- CSDP, utiliza como critério pra 

definir uma pessoa como hipossuficiente, aquelas que auferem renda 

familiar líquida de até 03 (três) salários mínimo, entretanto, nos casos em 

que a pessoa possua vultoso patrimônio, a presunção de necessidade 

resta debelada, necessitando aquele que requer assistência da 

defensoria prove sua condição de hipossuficiência por documentos, 

vejamos: “Art. 3º. Todo aquele que não se enquadrar no critério 

estabelecido para a presunção da necessidade poderá requerer a 

assistência jurídica gratuita ao Defensor Público Geral do Estado 

demonstrando que, apesar da renda familiar mensal ultrapassar a quantia 

líquida de três salários mínimos, não tem como arcar com os honorários de 

advogado e custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento 

e/ou do de sua família. § 1º. O recurso de que trata o caput deste artigo 

poderá ser apresentado com o preenchimento de formulário padronizado 

(modelo anexo), ao qual serão anexados: declaração de necessitado ou 

de hipossuficiente; formulário de avaliação socioeconômica; 

comprovantes de despesas com luz, água, telefone, aluguel, despesas 

médicas e outras que possam demonstrar que o requerente não dispõe de 

condições para contratar advogado e custear eventuais despesas em 

processo judicial. (...) Art. 4º. Independente da renda mensal, não se 

presume necessitado aquele que tem patrimônio vultoso, ficando a análise 

do caso a ser realizada nos termos do artigo anterior”. Por essa razão, 

INTIME-SE a requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos documentos idôneos que comprovem a hipossuficiência alegada 

(declarações de imposto de renda, extratos bancários, conta de energia, 

bem como de água dos últimos três meses), sob pena de indeferimento 

dos benefícios da justiça gratuita, a fim de comprovar sua situação de 

hipossuficiência. Ademais, verifico nos autos que não consta declaração 

de hipossuficiência assinada pela requerente, tampouco outro tipo de 

prova documental que comprova sua situação de pobreza. Diante disso, 

DEVE a parte autora no mesmo prazo, juntar a declaração de 

hipossuficiência devidamente assinada sob pena de indeferimento da 

justiça gratuita. Decorrido o prazo, com ou sem a devida manifestação, 

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002702-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. (EXEQUENTE)

F. W. D. S. S. (EXEQUENTE)

P. G. D. S. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. S. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS 

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

LUCENA BATISTA PROCESSO n. 1002702-05.2017.8.11.0007 Valor da 

causa: R$ 12.337,26 ESPÉCIE: [Alimentos, Alimentos]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: ANDREIA DA SILVA Nome: F. W. 

DA S. S. Nome: P. G. DA S. S. POLO PASSIVO: Nome: NEI SCHMITZ 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, para que, no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o pagamento do débito a que foi 

condenada, devidamente atualizado, acrescido das custas, sob pena de 

incidência de multa automática de dez por cento (10%) sobre o valor do 

débito e também honorários de dez por cento (10%), pelo rito do artigo 523 

do CPC/15, conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Cumprimento de Sentença, 

sob o rito do artigo 523 do CPC, proposta por F. W. DA S. S. e P. G. DA S. 

S., em desfavor de Nei Schmitz, referente à obrigação alimentar dos 

meses de Setembro/2015 a junho/2017. DECISÃO: Vistos. Defiro o pedido 

de citação da parte requerida/executada por edital. CITE-SE a parte 

requerida/executada, via edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para 

responder aos termos da presente, com as advertências de praxe. 

CONSIGNO que a Defensoria Pública ficará nomeada na qualidade de 

curadora especial em caso de revelia, devendo o órgão ser intimado caso 

ocorra esta hipótese, para responder a demanda no prazo legal. Decorrido 

o prazo, CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se, expedindo o necessário. E, para que 

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

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

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

BATTIROLA, digitei. Alta Floresta, 17 de abril de 2020. (Assinado 

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

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004880-53.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA VARGAS DE SOUZA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES OAB - MT0020117A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004880-53.2019.8.11.0007. REQUERENTE: 

MARINA VARGAS DE SOUZA SA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

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

concessão/restabelecimento de benefício previdenciário de auxílio-doença 

c/c antecipação de tutela com pedido subsidiário de aposentadoria por 

invalidez ajuizada por Marina Vargas de Souza Sa em face do instituto 

Nacional de Seguridade Social – INSS, todos qualificados na petição inicial. 

Aduziu inicialmente ser segurada da Previdência Social, e que possui 

diversas enfermidades que não lhe permitem desenvolver as atividades 

cotidianas, razão pela qual procurou receber o benefício previdenciário 

pela via administrativa, sendo deferido em 05/05/2010 e cessado em 

22/05/2019, mesmo que a situação da requerente não houvesse se 

alterado. No entanto, a autora discorda da justificativa da requerida e 

alega que a obtenção do benefício é crucial para sua subsistência. 

Entendendo presentes os requisitos, pugnou pela concessão da tutela de 

urgência a fim de implementar antecipadamente o benefício de 

auxílio-doença na parte autora. Com a inicial acompanhou os documentos 

anexados ao PJe. Recebida a inicial (Id. 26990202), foi postergada a 
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análise do pedido de tutela de urgência para após a realização de perícia 

médica na parte autora. A perícia não foi realizada, pois segundo 

informações da perita, no momento do ato a requerente apresentou 

quadro convulsivo, sendo então dirigida até um posto de saúde para 

atendimento (Id. 29305427). A parte autora justificou a ausência à perícia 

e pugnou pela designação de nova data (Id. 30221791). É o relato do 

necessário. Decido. Inicialmente, ressalvo se tratando de ações desta 

natureza, cuja fonte do direito material é a situação física da parte, o 

magistrado constrói seu convencimento mediante a prova pericial 

produzida sem vinculação com nenhuma parte, que deverá prestar sua 

avaliação acerca dos exames e diagnósticos juntados pela requerente e 

produzido unilateralmente. No entanto, em se tratando de antecipação de 

tutela o que prevalece é a probabilidade do direito e o risco ao resultado 

útil do processo, conforme estabelecido pelo artigo 300, do CPC, in verbis: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Nesse ponto, embora o convencimento deste 

juízo pode ser pautado na prova pericial produzida judicialmente, tendo em 

vista a situação extraordinárias em que todos estão passando, isso incluí 

as situações processuais, visto que o CNJ suspendeu os prazos até o dia 

30 de abril de 2020, entendo que postergar a análise do pedido liminar 

poderá acarretar prejuízos até mesmo irreversíveis para a requerente, 

motivo pelo qual volto-me para o pleito antecipado neste momento. O 

acervo processual, em especial aos documentos médicos acostados, 

demonstram que a parte requerente possui quadros de ansiedade, crise 

de pânico e convulsão, tomando vários medicamentos para sua 

estabilização. Revela-se, a princípio, gravíssimo o quadro clínico da parte 

requerente, fato que enseja a apreciação da tutela de urgência pleiteada 

neste momento. Debruçando-me sobre a probabilidade do direito a 

alicerçar o deferimento da tutela de urgência, a qual objetiva a concessão 

judicial de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Tal requisito se 

mostra presente, uma vez que os documentos trazidos aos autos 

demonstram que a parte autora sofre de transtornos psicológicos, sendo 

tão latente que passou por uma crise convulsiva durante a perícia judicial. 

Adiante, nos termos do art. 59, da Lei 8.213/91, o auxílio-doença será 

devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou por sua 

atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Configurada 

a sua incapacidade para o trabalho, pelas razões alhures esposadas, 

resta a verificação da qualidade de segurado da requerente à época do 

requerimento administrativo (20/02/2019 – Id. 26079102). Pois bem, os 

indícios da qualidade de segurada da requerente estão presentes uma vez 

que o próprio requerido concedeu o benefício previdenciário à autora 

entre 05/05/2010 e 22/05/2019. Portanto, não há óbice à concessão do 

benefício de auxílio-doença, devendo a tutela de urgência ser deferida. 

Por ora, entendo por escorreito apenas a implantação do auxílio-doença, 

com o escopo de resguardar a existência digna da autora e, após a 

dilação probatória, verificar-se-á o pleito de aposentadoria por invalidez. 

Sendo assim, presentes os requisitos de perigo de dano e a probabilidade 

do direito pleiteado, DEFIRO a tutela de urgência e DETERMINO o INSS a 

implantar o benefício de auxílio doença, com renda mensal inicial de 100% 

(cem por cento) do salário de contribuição, devendo o INSS implementar o 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua ciência desta 

decisão. Nos termos do art. 1.288 da CNGC-MT, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome do Segurado: Marina Vargas de Souza 

Sa; beneficio concedido: Auxílio-doença; renda mensal: 100% (cem por 

cento) do salário de contribuição; prazo para autarquia cumprir a decisão: 

30 (trinta) dias para o seu cumprimento. Em prosseguimento, determino a 

intimação da perita para que designe nova data para a realização da 

perícia e só após a juntada do laudo, cite-se o requerido, nos termos da 

decisão inicial. Cumpridas as determinações acima, venham-me os autos 

conclusos. Intime-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001814-36.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT13120-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001814-36.2017.8.11.0007. 

EXEQUENTE: ADAIR DA SILVA EXECUTADO: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença 

proposto por Adair da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, ambos já qualificados. Intimada para impugnar a autarquia 

previdenciária concordou com os cálculos apresentados pela parte 

exequente (Id. 30712041). Os autos vieram-me conclusos. É o relato do 

necessário. Fundamento. Decido. Tendo a parte executada concordado 

com o cálculo elaborado pela parte exequente (Id. 16947105), 

HOMOLOGO por sentença, os cálculos apresentados pela parte 

exequente, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Sem 

custas e sem condenação em honorários sucumbenciais. REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (art. 535, § 3º, inciso I e II, do CPC). 

OBSERVE-SE, no precatório/RPV, que estes deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que ao 

advogado será atribuída a qualidade de beneficiário do precatório/RPV 

quando se tratar de honorários sucumbenciais, observando ainda o 

disposto na Resolução nº 458/2017 do Conselho da Justiça Federal. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 458/2017 do Conselho da Justiça Federal. 

Depositado judicialmente o valor, independentemente de novo despacho, 

fica desde logo deferida à expedição do competente alvará de 

levantamento dos valores, em conta a ser indicada pela parte exequente. 

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de estilo, observando-se as disposições da CNGC-MT. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003385-42.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MOREIRA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003385-42.2017.8.11.0007. 

AUTOR(A): ALEXANDRE MOREIRA PEREIRA REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos. Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT 

proposta por Alexandre Moreira Pereira contra Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A, ambos qualificados nos autos. Alega a 

parte autora que foi vítima de acidente automobilístico em 23/09/2012 no 

Município de Alta Floresta-MT, conforme boletim de ocorrência acostado a 

inicial e em decorrência do acidente sofreu fratura na mandíbula, o que 

tem lhe causado limitações para executar todas as tarefas cotidianas que 

fazia antes do ocorrido, assim como teve sua capacidade laboral 

diminuída. Afirma que buscou em primeiro momento a via administrativa, 

recebendo o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais), no entanto, discorda do valor, aduzindo que suas lesões em 

decorrência do evento fazem com que o autor faça jus a uma indenização 

maior. Por essa razão, propôs a presente demanda a fim de ver a parte ré 

condenada ao pagamento da verba complementar da indenização 

securitária – DPVAT. Com a inicial acompanhou os documentos anexados 

ao PJE. Recebida a inicial, foram deferidos os benefícios da justiça gratuita 

e determinada a citação da parte requerida (Id. 11069169). Citada, a 

requerida contestou a ação, ocasião em que arguiu preliminar de ausência 

do laudo do IML, e no mérito, pugnou pela improcedência da demanda (Id. 

19475739). Houve impugnação à contestação (Id. 14663825). O feito foi 

saneado, onde se rejeitou a preliminar da parte requerida e determinou a 

realização de perícia médica na parte autora (Id. 15186121). Aportou aos 

autos o laudo médico pericial (Id. 27934665). Instados a se manifestarem 

sobre o laudo, a parte requerida concordou com este (Id. 29027609), 

enquanto que a autora o impugnou (Id. 29495055). É o relato do 
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necessário. Fundamento. Decido. Inicialmente, HOMOLOGO, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos o laudo pericial de Id. 27934665, 

porquanto a insurgência da parte requerente contra o mesmo não foi 

técnica, apenas argumentando que as conclusões a seu desfavor a 

prejudicam, o que em meu entender não tem o condão para desqualificar o 

laudo, uma vez que a indenização aqui requerida tem o intuito de restituir 

pessoas que sofreram lesões, em quaisquer que seja a parte do corpo. 

No mais, estando o feito devidamente saneado, e não havendo nenhuma 

preliminar pendente de análise, volto-me para a análise do mérito da 

demanda. DO MÉRITO. Pois bem, pretende, basicamente, a parte autora a 

condenação da parte ré ao pagamento da indenização remanescente do 

seguro obrigatório em decorrência de sequelas decorrentes de acidente 

automobilístico, conforme documentos juntados a inicial. A Lei n. 6.194/74 

traz no “caput” de seu artigo 3º, de forma precisa, as circunstâncias em 

que incidem a indenizatória e, em particular, a postulada pela parte autora, 

“in verbis”: “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no 

artigo 2º compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...)”. No entanto, como consta dos autos, 

em via administrativa a autora recebeu indenização pelo acidente, 

entretanto discorda veementemente do valor. Ora, no caso em questão, 

quando a requerente se submeteu a perícia ainda na via administrativa, as 

lesões do autor foram classificadas de acordo, inclusive, a perícia 

mencionada classificou os danos da requerente em grau igual do que 

quando feita a requerimento das partes e deferida pelo juízo. Neste 

sentido, pela inteligência do art. 3°, da Lei 6.194/74, denota-se que foi 

estipulado a título de indenização um montante proporcional aos danos 

sofridos pelo acidentado, assim, a indenização tem o intuito de reparar o 

dano e não de enriquecer indevidamente aquele que por circunstâncias do 

destino feriu-se em acidente automobilístico, conforme entendimento da 

Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Esmiuçando, devida seria a 

indenização, mas não no valor inicialmente pleiteado. Todavia, 

considerando que já houve o seu pagamento em sede administrativa, bem 

como que o “expert” atestou a incapacidade parcial permanente 

incompleta na estrutura crânio facial, na proporção de 10% (dez por 

cento) em razão da fratura sofrida, cuja quantia indenizatória se baseia 

sobre os 100% (cem por cento) da quantia máxima assegurada, sendo ela 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Logo, cabível seria a 

indenização no valor proporcional 10% (dez por cento) do “quantum” de 

100% (cem por cento) do valor integral de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), em relação à fratura na vértebra sofrida pela autora. 

Dessa forma, a parte autora teria direito à indenização no valor de R$ R$ 

1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) quanto às lesões que a parte 

autora sofreu. Contudo, reconheço que já houve o seu pagamento 

inclusive em valor superior, conforme comprovante de Id. 14232620. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, todavia, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE em 

virtude disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil. 

Proceda com o levantamento dos honorários periciais mediante expedição 

de alvará na conta bancária indicada no Id. 27934665. Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003142-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

B. M. K. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO KUSTER OAB - 798.653.051-00 (REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003142-98.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: B. M. K. REPRESENTANTE: MARCOS ANTONIO KUSTER 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de liquidação 

de sentença pelo procedimento comum proposta por Bruno Medeiros 

Kuster representado por Marcos Antonio Kuster em desfavor de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA, Carlos Roberto Costa e Carlos Nataniel 

Wanzeler ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Alega a 

parte autora que celebrou contrato com a parte requerida, objetivando 

ingressar no marketing multinível “Telexfree”, cujo pagamento para tal 

acordo se deu no valor de R$ 31.663,50 (trinta e um mil seiscentos e 

sessenta e três reais e cinquenta centavos). Aduz que apesar de ter 

depositado o valor pactuado em conta bancária de titularidade da 

requerida, o autor não obteve o retorno financeiro esperado ao celebrar o 

contrato com a demandada e sofreu prejuízo financeiro. Por fim, alega o 

requerente que todos os negócios jurídicos da parte requerida foram 

anulados através da decisão judicial proferida nos autos nº 

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

de Rio Branco/AC, tendo a sentença transitado em julgado e declarado 

nulos os contratos firmados entre a parte requerente e os consumidores e 

consequente dever de ressarcir àqueles que investiram na empresa, 

sendo que o autor não conseguiu reaver qualquer valor, recorrendo ao 

judiciário para ser reembolsado. Por tais razões ajuizou a presente ação, 

pugnando pela procedência da demanda e consequente devolução dos 

valores referente à aquisição de contas junto à requerida, devidamente 

corrigido e com a incidência de juros. A petição inicial veio acompanhada 

com diversos documentos no PJE. Recebida a inicial, foi determinada a 

citação da parte requerida (Id. 24620761). A requerida apresentou sua 

contestação conforme Id. 27402604, entretanto, a certidão de Id. 

28145892, atestou que esta foi juntada após o decurso do prazo Intimada 

para impugnar a contestação, a parte autora quedou-se inerte (Id. 

30865477). É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Tendo em vista 

que a contestação apresentada foi intempestiva (Id. 28145892), deixo 

analisar seu mérito, e em consequência DECRETO SUA REVELIA 

aplicando-lhe os efeitos do artigo 344 do Código de Processo Civil, o que 

por consequência presumo verdadeiras todas as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora. Ademais, tendo em vista que a parte 

requerida é revel e que não há nos autos requerimento de provas, passo 

ao julgamento antecipado de mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do 

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

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO CONTRATUAL E 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES - 

CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - ENTREGA DA 

CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E DE EXIBIÇÃO 

DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE - 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - MERA 

ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - FALTA DE 

INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - 

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

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

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

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

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

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

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

liquidação de sentença para posteriormente promover o cumprimento da 

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

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

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

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

restabelecimento das partes contratantes ao estado em que se achavam 

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

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

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

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

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

todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a título de 

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

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

itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus Comercial 
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Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, mas caso as 

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

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

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

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

AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda deverá deduzir os valores 

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

Telexfree, inclusive em razão de recompra de contas recebidas por 

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

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

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

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

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

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

ser considerados em Reais, pelos montantes efetivamente pagos e 

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

Ltda aos divulgadores deverão ser atualizados monetariamente a partir do 

efetivo pagamento do Fundo de Caução Retornável e dos kits AdCentral 

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

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

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

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

deverão ser apurados em liquidação de sentença, que deverá ser 

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

autos, a relação contratual estabelecida entre as partes restou 

satisfatoriamente demonstrada através dos documentos juntados nos 

autos. A requerida, por ser revel, não comprovou que existem quantias a 

serem abatidas dos valores a serem restituídos à parte autora, na forma 

do disposto no item B5 da sentença. Deste modo, em liquidação de 

sentença, DECLARO que a parte autora tem a receber da requerida, em 

razão da decisão que se está liquidando, o valor indicado na petição 

inicial, a ser atualizado na forma do item B7 do decisum. Intime-se o autor 

para que apresente a planilha atualizada do débito, e, após ciência aos 

réus, EXPEÇA-SE OFICIO conforme para que seja formalizada a penhora 

no rosto dos autos da ação civil pública indicada na petição inicial, de 

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

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

meio do Ofício Circular nº 0500192/GACOG. Publique-se. Registre-se. 

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

estilo. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1004964-54.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DUARTE SOUSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DA SILVA CORDEIRO - ME (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1004964-54.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): THIAGO DUARTE SOUSA DE OLIVEIRA REU: ANDREIA DA 

SILVA CORDEIRO - ME Vistos. Trata-se de ação de consignação em 

pagamento proposta por Thiago Duarte Sousa de Oliveira em face de A. D. 

Cordeiro – Ensino de Idiomas LTDA (AMERICAN CONVERSATION), 

objetivando efetuar a consignação da quantia de R$ 694,71 (seiscentos e 

noventa e quatro reais e setenta e um centavos), cujos vencimentos 

foram em 05/11/2015, 05/12/2015, 05/01/2016 e 05/02/2016, a qual é 

oriunda de um curso de inglês. A inicial veio instruída com diversos 

documentos. Após o recebimento da inicial a parte autora peticionou 

pugnando pela desistência do feito, com sua ulterior extinção sem 

resolução do mérito (Id. 31343075). É o relato do necessário. Fundamento. 

Decido. Analisando o feito, verifico que ainda não houve triangularização 

da relação processual, ante a ausência de citação da parte ré, razão pela 

qual, a extinção do presente feito independe de concordância desta última. 

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, CPC. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. CONDENO 

à parte autora ao pagamento de custas e taxas processuais, entretanto, 

deixo sua exigibilidade suspensa, eis que foi deferida a justiça gratuita em 

favor do autor. Sem condenação em horários advocatícios. CERTIFICADO 

o trânsito em julgado, após as formalidades legais, ARQUIVE-SE os autos, 

com as baixas e cautelas de praxe, observando-se, no tocante a 

eventuais custas remanescentes, o que dispõe a CNGC/MT. Proceda-se o 

levantamento da penhora/arresto/restrição, se houver, com as cautelas de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003612-61.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA REGINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

no prazo de quinze (15) dias. Mariel Valéria Althmann Toni Gestora 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1003450-66.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LUIS VENDRAME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos intimando o patrono da parte requerida acerca da 

petição de ID 29877669 para que apresente sua manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002881-65.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO APARECIDO DIAS URSINO (REQUERIDO)

 

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

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

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

26704833, no prazo de cinco (05) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003705-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR VINICIUS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

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

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

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 12 de 795



26705314, no prazo de cinco (05) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003296-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA DE OLIVEIRA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003296-82.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): ANGELINA DE OLIVEIRA VIEIRA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Nos termos da petição 

de ID 28369499, na qual o INSS condiciona o aceita à desistência à 

renúncia ao direito no qual se funda a ação, intime-se a parte autora para 

manifestação, em até quinze dias, sob pena de continuidade do feito e do 

julgamento do estado em que se encontra. Após, conclusos. Alta Floresta, 

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

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001767-57.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE 

INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMASIO RAMIRES (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1001767-57.2020.8.11.0007 

AUTOR: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE 

INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA REU: DAMASIO 

RAMIRES Vistos, etc. Tendo em vista que a demanda foi distribuída sem o 

recolhimento das custas, como estipula o §2º, do art. 2º, do Provimento n.º 

22/2016-CGJ, do E. TJMT e do art. 456 da CNGC-TJ/MT, DETERMINO a 

comprovação do pagamento das despesas de ingresso no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena do cancelamento da distribuição (art. 290, do 

CPC). Após, voltem-me conclusos. Alta Floresta, 17 de abril de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002673-52.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

T. G. R. (AUTOR(A))

T. G. R. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. V. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida 

acerca da sentença proferida nos autos, abaixo transcrita: Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que houve a inércia da parte exequente 

em praticar os atos que lhe incumbiam, por prazo superior a 30 (trinta) 

dias. Com efeito, sua falta de interesse no prosseguimento do feito restou 

devidamente configurada, pois após ter sido intimada para desempenhar 

os atos que lhe incumbia, a parte autora quedou-se inerte. Dessa forma, 

flagrante abandono da causa. Ainda, destaca-se a dispensabilidade de 

cumprimento do enunciado da Súmula n.º 240, do STJ, haja vista que a 

parte requerida, apesar de citada, não se manifestou nos autos. Ademais, 

o abandono da causa foi reconhecido pelo Ministério Público, que opinou 

pela extinção do feito. Ante o exposto, extingo o feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil. 

Custas pela parte autora, com a exigibilidade suspensa devido à 

concessão da gratuidade de justiça. Sem honorários, uma vez que o 

requerido não se fez representado no feito, não havendo fundamento 

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

o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000279-38.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON MOSER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/07, impulsiono 

os presentes autos intimando o patrono da parte autora acerca da 

manifestação da parte requerida, requerendo o que de direito, no prazo de 

10 dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002977-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GALINA PIRES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROLFF MILANI DE CARVALHO OAB - SP84441 (ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

ARCANJO ALVES MEIRELLES (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

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

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

1002977-17.2018.8.11.0007 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

APARECIDO GALINA PIRES Endereço: Rua da Violeta, Centro, CARLINDA - 

MT - CEP: POLO PASSIVO: Nome: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA 

COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Endereço: RUA MÁRIO BORIN, 

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

CONFINANTES: Arcanjo Alves Meirelles, residente em local incerto e nao 

sabido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO CONFINANTES ARCANJO 

ALVES MEIRELLES, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: O autor é legítimo possuidor 

do imóvel urbano denominado Lote 14 (quatorze), Quadra R-22, situado no 

Loteamento Denominado Embrião Urbano de Carlinda, com área de500,00 

m² (quinhentos metros quadrado), objeto da matrícula no Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta sob o nº 1.403, Livro 

2-G. O imóvel permanece registrado em nome da ré Cooperativa Agrícola 

de Cotia, responsável pelo povoamento do município de Carlinda durante a 

década de 80, uma vez que os compradores originais não foram 

agraciados com os títulos de propriedade imobiliária, mas tão somente com 

o recibo de quitação do bem. Assim, desde o ano de 1985 a posse do 

imóvel em questão tem sido transferida sem a devida regularização, 

apenas por meio de contratos de venda e compra, como se observa pelos 

documentos que seguem em anexo. O Sr. Moacir dos Santos Correia foi o 

primeiro comprador do lote, sendo este, adquirido de maneira direta da 

Cooperativa Cotia por meio de contrato de compra e venda, no qual foi 

dado na importância de Cr$ 132,00 (cento e trinta e dois cruzados novos) 
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na época. Ocorre que o referido imóvel veio a ser vendido da mesma 

forma pelo Sr. Moacir dos Santos Correia para o Sr. Aparecido Galina 

Pires no ano de 1993, conforme procuração anexa, que desde então 

passou ser o atual possuidor do imóvel. Nesse ínterim, o autor exerce a 

posse do imóvel urbano em questão de forma ininterrupta (contínua) e sem 

oposição (mansa e pacífica), onde estabeleceu sua moradia habitual, há 

mais de 25 (cinco) anos, ressaltando que o mesmo detém a cadeia 

possessória do lote há mais de 20 (vinte) anos, pelo que faz jus à 

aquisição da propriedade por meio da usucapião. O conjunto das 

assertivas a comprovar o preenchimento dos requisitos para obtenção da 

usucapião será feito mediante os documentos que instruem a exordial e 

através da oitiva das testemunhas abaixo arroladas. DECISÃO: Vistos, 

etc. Com relação ao pedido de citação por edital de Arcanjo Alves 

Meirelles, cônjuge da confinante Helena Caparrós Meirelles, defiro-o, 

porquanto em pesquisa ao Infoseg este juízo logrou êxito em localizar 

apenas o endereço onde já foi diligenciado, a Rua da Adálias, n. 250, em 

Carlinda, como certificado sob ID 19489868. Expeça-se o edital, ficando 

desde já nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que 

deverá ser intimada. Após, voltem-me conclusos para a decisão 

saneadora. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

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

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

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

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000429-87.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA PAULA MARQUES CHAMPAM DE GODOI (EXECUTADO)

BRUNA PAULA MARQUES CHAMPAM - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

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

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

1000429-87.2016.8.11.0007 Valor da causa: R$ 37.139,77 ESPÉCIE: 

[Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA PRESIDENTE 

WENCESLAU BRAZ, 488, (LOT. MORADA DO SOL), QUILOMBO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78043-508 POLO PASSIVO: Nome: BRUNA PAULA MARQUES 

CHAMPAM - ME Endereço: PIONEIRO ARLINDO CAIONE, 118, SETOR DF, 

CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 Nome: BRUNA PAULA 

MARQUES CHAMPAM DE GODOI Endereço: PIONEIRO ARLINDO CAIONE, 

118, SETOR DF, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de cinco (05) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 

trinta (30) dias, contados da intimação da penhora, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:O autor ingressou com Ação 

de Execução Fiscal em desfavor do réu, para que este providencie o 

pagamento da dívida ativa em aberto referente a CDA nº 201513940 no 

valor de 37.139,77 (R$) acrescendo mais honorários advocatícios. 

DECISÃO Vistos, etc. Compulsando os autos, vislumbra-se que a tentativa 

de citação do executado, através do endereço fornecido pelo exequente, 

restou fracassada. Todavia, não vislumbro fundamentos fáticos para o 

deferimento da medida de arresto online prévio à citação, por não verificar 

a presença dos requisitos atinentes às medidas cautelares, o fumus boni 

iures e o periculum in mora. Nesse sentido, posicionou-se o STJ: 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO PRÉVIO PELO SISTEMA 

BACENJUD. POSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 

SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, com 

base no poder geral de cautela, admite-se o arresto prévio mediante 

bloqueio eletrônico de valores pelo sistema BACENJUD, bastando para 

tanto que estejam presentes os requisitos inerentes a toda Medida 

Cautelar, quais sejam, o risco de dano e o perigo da demora. 2. In casu, o 

Tribunal de origem consignou expressamente que não estão presentes os 

requisitos autorizadores da medida excepcional. A revisão desse 

entendimento demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o 

que é inviável em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. 

Recurso Especial não provido. (REsp 1643532/PE, Rel. Min. Herman 

Benjamin, Segunda Turma, julgado 16/02/2017, DJe 07/03/2017). Desse 

modo, indefiro o pedido de arresto “online”. De acordo com o disposto no 

§3º, do art. 256, do CPC, este Juízo procedeu à busca do endereço da 

requerida BRUNA PAULA MARQUES CHAMPAM –ME e BRUNA PAULA 

MARQUES CHAMPAM através do sistema Infoseg, não logrando êxito em 

obter logradouro no qual ainda não foi tentada a citação. Diante disso, 

defiro a citação por edital requestada sob ID 22507084. Na sequência, 

nomeio como curador especial do citando, a Defensoria Pública existente 

nesta Comarca, a qual deverá ser intimada de sua nomeação. Após, 

intime-se a parte requerente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

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

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

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

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

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

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, ANNE MARIELE DE CASSIA MONTEIRO, 

digitei. Alta Floresta-MT, 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 
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https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004093-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELI RODRIGUES DE QUEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO(A))

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO OAB - MT0015825A 

(ADVOGADO(A))

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004093-58.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): MARCIELI RODRIGUES DE QUEIROS REU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Indefiro o pedido de 

expedição de ofício ao INSS para a implantação do benefício de 

salário-maternidade, concedido na sentença, tendo em vista que não foi 

requestada ou concedida tutela de urgência neste sentido. Assim, nos 

termos do art. 1012, do CPC, a apelação interposta pelo INSS 

provavelmente terá efeito suspensivo, quando realizado o exame de 

admissibilidade pelo tribunal ad quem. Interposto recurso de apelação, já 

com as inclusas razões e contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional da 1ª Região para apreciação. Cumpra-se. Alta Floresta, 

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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002265-61.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL QUINTELLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002265-61.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

EXECUTADO: JOEL QUINTELLA Vistos etc. Defiro o pedido de penhora on 

line formulado pela parte exequente, requisitando do Banco Central, via 

sistema Bacen Jud, informações sobre a existência de ativos em nome da 

parte executada, determinando, no mesmo ato, a sua indisponibilidade, até 

o valor indicado na execução. Considerando o bloqueio de valores 

confirmado, total ou parcialmente, deverão estes ficar indisponibilizados, 

sendo neste ato transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário. Vale 

como termo de penhora o protocolo emitido pelo sistema BACEN JUD, que 

está juntado aos autos. Intime-se o executado para que, em 5 (cinco) dias, 

comprove que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou 

que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, 

nos termos do §3º, do art. 854, do CPC. Em seguida, intime-se a parte 

exequente para manifestação em dez dias, quando deverá requerer as 

medidas necessárias para o deslinde do procedimento. Após, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se. Alta Floresta, 7 de abril de 2020. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000053-96.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO LOPES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000053-96.2019.8.11.0007 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: OSVALDO LOPES DOS 

SANTOS Vistos etc. Defiro o pedido de pesquisa pelos sistemas 

conveniados ao Poder Judiciário, atinente à existência de VEÍCULOS em 

nome da parte devedora. Em sendo positivo o resultado, desde já 

determino que se proceda à respectiva constrição de transferência, 

sendo que a vedação de licenciamento somente será deferida em 

circunstância excepcional, a ser cabalmente demonstrada pela parte 

exequente. Com o resultado da pesquisa, que restou positiva, 

manifeste-se a parte exequente sobre o interesse da penhora, em 15 

(quinze) dias, devendo indicar a localidade em que o veículo poderá ser 

encontrado e fornecer os meios necessários para o cumprimento da 

diligência. Na situação alhures, havendo requerimento, desde já defiro a 

constrição do(s) bem(ns). Procedida a penhora e avaliação, intimem-se as 

partes para se manifestarem, no prazo legal, devendo a parte exequente 

indicar no mesmo lapso temporal a forma de expropriação. Não obstante a 

localização do veículo, verifica-se que se trata de motocicleta de cento e 

cinquenta cilindradas, que certamente não será suficiente para a quitação 

da dívida, atualmente superior a cem mil reais, e haja vista as infrutíferas 

tentativas de localizar outros bens em nome da parte executada, defiro o 

pedido subsidiário retro, solicitando as declarações de imposto de renda 

da parte executada mediante o sistema INFOJUD, vinculado à Receita 

Federal, atinente aos últimos 03 (três) anos. Com a resposta, proceda a 

Secretaria conforme determina o artigo 477 da C.N.G.C, não juntando a 

documentação aos autos, mas sim em arquivo reservado, intimando-se a 

parte exequente para que dele tome conhecimento, certificando nos autos, 

e para que a mesma se manifeste no prazo alhures mencionado, sob pena 

de extinção do feito. Cumpra-se. Alta Floresta, 17 de abril de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000019-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. O. PEREIRA - CONSTRUCOES - ME (EXECUTADO)

ANTONIO FELISBINO DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000019-92.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: A. O. PEREIRA - 

CONSTRUCOES - ME, ANTONIO FELISBINO DA SILVA, MARIA APARECIDA 

DA SILVA Vistos etc. Considerando os pedidos de ID 22859495, assim 

como a ordem preferencia de penhora estipulada pelo art. 835, do CPC, 

defiro o pedido de penhora on line formulado pela parte exequente, 
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requisitando do Banco Central, via sistema Bacen Jud, informações sobre 

a existência de ativos em nome das partes executadas, determinando, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. 

Considerando o bloqueio de valores confirmado parcialmente, deverão 

estes ficar indisponibilizados, sendo neste ato transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário. Vale como termo de penhora o protocolo emitido 

pelo sistema BACEN JUD, que está juntado aos autos. Intimem-se os 

executados para que, em 5 (cinco) dias, comprovem que as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do §3º, do 

art. 854, do CPC. Ademais, sendo a quantia penhorada inferior à totalidade 

do débito, defiro o pedido de pesquisa pelos sistemas conveniados ao 

Poder Judiciário, atinente à existência de VEÍCULOS em nome das partes 

devedoras. Com o resultado da pesquisa, que restou positiva, 

manifeste-se a parte exequente sobre o interesse da penhora, em 15 

(quinze) dias, devendo indicar a localidade em que o veículo poderá ser 

encontrado e fornecer os meios necessários para o cumprimento da 

diligência. Na situação alhures, havendo requerimento, desde já defiro a 

constrição dos bens. Procedida a penhora e avaliação, intimem-se as 

partes para se manifestarem, no prazo legal, devendo a parte exequente 

indicar no mesmo lapso temporal a forma de expropriação. Por ora, até 

que seja feita a avaliação dos bens penhorados, deixo de proceder à 

consulta pelo Infojud, que, pelo caráter excepcional da medida, deve ser 

aplicada em último caso. Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 17 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004426-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO APARECIDO LUIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO(A))

MICHELLE AZEVEDO FILHO OAB - MT0016239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1004426-10.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): ADRIANO APARECIDO LUIZ REU: BANCO BRADESCO Vistos, 

etc. Defiro o requesto de ID 30683002, considerando que a patrona possui 

poderes especiais para receber, devendo-se expedir alvará de 

levantamento do crédito conforme postulado. Desta forma, haja vista o 

adimplemento da obrigação, extingo a execução pelo pagamento, na forma 

do art. 924, II, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios 

complementares. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 16 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000601-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOI CONTINI OAB - RS35912-O (ADVOGADO(A))

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT8804-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE VITORAZZO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

CLAUDIA CRISTINA GALVAO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AARAO LINCOLN SICUTO OAB - MT0005091A-B (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA BORGES SANTOS OAB - MT23940/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000601-92.2017.8.11.0007 Vistos, etc. 1) Diante da 

comprovação da propriedade dos bens móveis e imóveis (ID’s 29616923, 

29616938 e 31100883), DEFIRO o pedido retro e, por conseguinte, 

DETERMINO a penhora dos referidos bens (imóvel sob a Matrícula 3.028 

(CRI de Paranatinga/MT e veículos encontrados em nome dos executados, 

via Sistema RENAJUD), a ser realizada por meio de termo nos autos, 

conforme previsão do § 1º do art. 845, do CPC. 2) Confeccionado o 

referido termo, EXPEÇA-SE mandado de avaliação do bem sob a Matrícula 

3.028 (CRI de Paranatinga/MT). 3) Após, INTIME-SE da penhora e 

avaliações (realizada por meio do Oficial de Justiça, bem como, aquela 

carreada sob os ID’s 30732091, 30732094 e 30732095) a parte devedora, 

por meio dos causídicos constituídos (art. 841, § 1º, do CPC), e ainda, 

pessoalmente, o executado CARLOS HENRIQUE VITORAZZO DE 

OLIVEIRA. CONSIGNO que, DEIXO de determinar a intimação pessoal 

estabelecida no art. 842, do CPC, vez que em análise da matrícula 

carreada sob o ID 31100883, com certidão datada de 14.02.2020, a 

executada CLÁUDIA CRISTINA GALVÃO DE OLIVEIRA consta no campo 

de seu estado civil, como solteira. 4) Consigno que, no prazo de 10 (dez) 

dias após a formalização da penhora nos autos, competirá ao exequente 

providenciar a averbação da penhora à margem da matrícula do bem no 

ofício imobiliário, mediante apresentação de certidão de inteiro teor, nos 

moldes do artigo 844, do CPC. 5) Cumpridas as diligências 

supramencionadas sem qualquer manifestação nos autos, INTIME-SE a 

parte exequente para informar se pretende a adjudicação dos bens, nos 

termos do art. 876, do CPC. 6) Outrossim, OFICIE-SE o INDEA conforme 

pugnado sob o ID 31100881, para que informe a este Juízo, no prazo de 

10 (dez) dias, acerca dos registros de exploração atualizados dos 

produtores de gado, CLAUDIA CRISTINA GALVÃO DE OLIVEIRA, CPF 

036.025.999 -57, CI/RG 7.808.470 -7 SSP/PR e CARLOS HENRIQUE 

VITORAZZO DE OLIVEIRA, CPF 030.806.351 - 16, no Município de 

Paranaíta/MT. 7) Para o fim de se evitar excesso de penhora, POSTERGO 

para após o aporte aos autos da avaliação do imóvel a ser penhorado, a 

apreciação do pedido de penhora dos semoventes apontados sob o ID 

31100881, bem como, de bloqueio de exploração de bovinos junto ao 

INDEA (impedir emissão de GTA para venda do gado). Intimem-se. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 8 de abril de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002825-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA BANCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA RIBEIRO NOVAES OAB - SP197105 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO ACOSTA DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002825-66.2018.8.11.0007 Vistos. Para o fim de se 

evitar excesso de penhora, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, indicar, dentre os bens/direitos constantes no extrato 

do RENAJUD, aqueles em que a somatória de seus valores (avaliação) 

não ultrapasse o débito atualizado (ID 31002665 - Pág. 1). Após, 

conclusos. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 17 de abril de 2020 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001045-62.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIVALDO VILA NOVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 
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FLORESTA Autos n° 1001045-62.2016.8.11.0007 Vistos. Tendo em vista o 

aporte do laudo pela perita anteriormente nomeada, REVOGO a decisão 

sob o ID 30358653 tão somente em relação à substituição da expert. 

INTIMEM-SE as partes acerca do laudo, consignando o prazo de 15 

(quinze) dias para manifestação. Após, CERTIFIQUE-SE acerca da 

tempestividade da contestação, ou, o decurso in albis do prazo para 

apresentá-la. Acaso apresentada dentro do prazo e suscitada defesa 

preliminar, vista à parte autora pelo prazo de 15 (quinze) dias. Lado outro, 

façam-se os autos conclusos para sentença, devidamente triados junto ao 

Sistema PJE. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 17 de abril de 2020 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002830-54.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

Y. D. S. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PALMERINDA RIBEIRO MACHADO OAB - 922.461.251-20 

(REPRESENTANTE)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002830-54.2019.8.11.0007 Vistos. Yori da Silva 

Nishimuta, menor impúbere, representada por sua tutora/avó materna 

Palmerinda Ribeiro Machado propôs a presente ação de concessão de 

amparo assistencial ao deficiente contra o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. A 

parte autora alega ser portadora de deficiência física, qual seja, baixa 

visão em razão de sequela ocular de toxoplasmose, a qual a incapacita 

para o trabalho e para a vida independente. Alega ainda que não possui 

meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por seus 

familiares, via de conseqüência, alega ter direito ao recebimento do 

benefício de amparo assistencial ao deficiente, independente de 

contribuição à autarquia requerida, com fulcro no art. 20 da Lei n. 8.742/93 

(Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS). Requer a parte autora que 

seja o requerido condenado ao pagamento do benefício pleiteado a partir 

da data do requerimento administrativo (28/02/2019 – Id 21144016). 

Aportou aos autos os documentos, especialmente atestados médicos e 

relatórios de acompanhamento médico, sendo declaração de médico 

oftalmologista sob o Id 21144030. DEFERIDA a Gratuidade de Justiça e 

indeferida a Tutela de Urgência, sendo determinada a realização de estudo 

social e perícia médica, nomeando-se o Dr. Leandro Belúcio (Id 22103838), 

bem como a citação do requerido. Estudo social sob o Id 24440390 e laudo 

pericial sob o Id 29773766, concluindo que o Autor é portador de visão 

subnormal, devido à acuidade visual se inferior à 20/200, sendo que tal 

deficiência é permanente, eis que não há tratamento para reversão do 

quadro. Assim, concluiu pela incapacidade parcial e permanente para o 

trabalho, eis que é possível a habilitação do Autor para a realização de 

atividades que não exijam grande acuidade visual. Citado, o requerido 

apresentou contestação (Id 30316504 c/c extrato CNIS), alegando a 

ausência dos requisitos necessários à concessão do benefício. A Autora 

impugnou a Contestação, reiterando suas alegações iniciais. Após, 

vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Trata-se de ação proposta com o objetivo de receber o benefício de 

amparo assistencial à autora deficiente física. O pedido procede em parte. 

O benefício de amparo assistencial foi instituído pela Constituição Federal, 

em seu artigo 203, e regulamentado pela Lei nº 8.742/93, com o intuito de 

beneficiar idosos e deficientes incapazes de sobreviver sem a ação 

estatal, independentemente de contribuição para a Seguridade Social. Para 

fazer juz ao benefício, a requerente deve comprovar ser pessoa idosa ou 

portadora de deficiência que a incapacite para a vida independente e para 

o trabalho, bem como demonstrar a hipossuficiência financeira não 

apenas sua, mas também do núcleo familiar (art. 203 da CF/88 e art. 20 da 

Lei 8.742/93). In casu, restou demonstrado o preenchimento do primeiro 

requisito, eis que, consoante prova pericial produzida em Juízo (laudo 

pericial encartado sob o Id 29773766), que atesta que a parte autora é 

portadora de visão subnormal, devido à acuidade visual se inferior à 

20/200, sendo que tal deficiência é permanente, eis que não há tratamento 

para reversão do quadro. Assim, concluiu pela incapacidade parcial e 

permanente para o trabalho, eis que é possível a habilitação do Autor para 

a realização de atividades que não exijam grande acuidade visual. 

Ademais, o estudo social realizado (Id 24440390) indica que o núcleo 

familiar é composto pelo Autor e sua tutora/avó materna, a qual trabalha 

como zeladora, tendo renda de meio salário mínimo mensal. Assim, 

trata-se de família vulnerável social e economicamente. Enfim, tem-se que 

o núcleo familiar encontra-se dentro do parâmetro legal de 

hipossuficiência, ou seja, com renda per capta inferior a 1/2 salário 

mínimo, pelo que, a família do Autor se insere no patamar legal de 

vulnerabilidade para fins de concessão do benefício pleiteado. Dessa 

forma, ante o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do 

benefício de amparo assistencial, a PROCEDENCIA do pedido é medida que 

se impõe. Contudo, diante da possibilidade de habilitação do Autor para a 

prática de atividades profissionais que não exijam grande acuidade visual, 

DEFIRO o pedido desde a data do requerimento administrativo 

(28/02/2019), até a data de sua maioridade, quando deverá se apresentar 

ao INSS, visando sua HABILITAÇÃO para a prática de atividade 

profissional compatível com a baixa visão apresentada pelo Autor. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, e, em 

consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil e condeno o INSS a realizar 

a implantação do benefício de amparo assistencial ao deficiente, desde a 

data requerimento administrativo (28/02/2019 – Id 21144016), até a data de 

sua maioridade, quando deverá se apresentar ao INSS, visando sua 

HABILITAÇÃO para a prática de atividade profissional compatível com a 

baixa visão apresentada pelo Autor. Em consequência, DEFIRO a medida 

liminar e determino que a INSS IMPLANTE o benefício no prazo de (60) 

dias, devendo ser intimado através de sua procuradoria e da respectiva 

agencia executiva para o cumprimento dessa determinação. Condeno a 

autarquia requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) do valor das parcelas pretéritas. Condeno o 

requerido ao pagamento dos honorários médicos ao Dr. Leandro Belucio, 

fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), a serem requisitados junto ao 

sistema de AJG. Incabível o reexame necessário. Intimem-se. Dados para 

a implantação do benefício: Yori da Silva Nishimuta, menor impúbere, 

representada por sua tutora/avó materna Palmerinda Ribeiro Machado; 

benefício de amparo assistencial ao deficiente; desde a data requerimento 

administrativo (28/02/2019), até a data de sua maioridade, quando deverá 

se apresentar ao INSS, visando sua HABILITAÇÃO para a prática de 

atividade profissional compatível com a baixa visão apresentada pelo 

Autor. Após o trânsito em julgado, caso não seja requerido o cumprimento 

de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, ao arquivo, com as baixas 

necessárias. Alta Floresta, MT, 17 de abril de 2020 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001077-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA CASTANHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROLFF MILANI DE CARVALHO OAB - SP84441 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001077-96.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos pela parte autora, sob o argumento de 

que a sentença prolatada nos autos está eivada de vício material, posto 

que, constou como parte autora pessoa e bem diverso do constante nos 

autos. Certidão retro atestando a tempestividade dos Embargos de 

Declaração. Vieram-me os autos conclusos. O objetivo dos embargos de 

declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou 

omisso, existente na decisão em sentido amplo (art. 535, incisos I e II do 

CPC). Em análise percuciente dos autos, constato que os embargos de 

declaração interpostos merecem ser conhecidos e acolhidos, vez que na 

sentença retro encontra-se eivada de erro material. Isto posto, ACOLHO 

os Embargos de Declaração e diante do erro material, RETIFICO a 
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sentença, para constar a PROCEDÊNCIA da ação de adjudicação 

compulsória do imóvel urbano com área de 3.500,00m² (três mil e 

quinhentos metros quadrados), identificado pelo lote nº 02 (dois), quadra 

RS - 6, Loteamento Residencial Carlinda 1, município de Carlinda/MT, objeto 

da matrícula n.º 1.403, Livro 2 - G, do CRI da Comarca de Alta Floresta/MT, 

à parte autora, ora CLEUSA CASTANHO DOS SANTOS, em face de 

Cooperativa Agrícola de Cotia, RESOLVENDO O MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. DETERMINO que seja expedido o 

competente mandado judicial (carta de adjudicação), endereçado ao 

Cartório mencionado na exordial, instando-o a proceder ao registro do 

imóvel descrito na inicial com a dispensa da apresentação de certidões 

negativas, em nome da parte requerente CLEUSA CASTANHO DOS 

SANTOS. No mais, cumpra-se cf. sentença retro. Intimem-se. Alta 

Floresta, MT, 17 de abril de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001686-45.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GVA INCORPORACOES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001686-45.2019.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

embargos de declaração interposto sob o ID 30479561 contra decisão sob 

o ID 30344595, sob o argumento, em suma, de que esta foi contraditória ao 

homologar acordo extrajudicial inexistente nos autos. Sob o ID 30495798, 

certificada a tempestividade dos embargos apresentados. Sob o ID 

31322698, a parte embargada manifestou-se, pugnando pelo não 

acolhimentos dos embargos, tendo em vista a existência de acordo 

extrajudicial que põe fim ao processo, uma vez que, por concessões 

recíprocas (a autora admitiu não ser dona e a requerida ofereceu boas 

condições de compra), eliminando-se o litígio que ensejou a ação. É o 

sucinto relatório. DECIDO. Conheço dos Embargos, na forma do art. 1.022, 

incisos I, II e III, do CPC, e acolho-os, visto que realmente existe omissão na 

decisão proferida. Perscrutando os autos, denoto que de fato, ocorreu 

contradição na sentença sob o ID 30344595. Assim porque, em análise do 

contrato apontado pela parte autora em seu pedido de extinção da ação 

sob o ID 30313714 (ID 21534417), constato não ter havido qualquer 

menção à presente demanda, mas sim, denoto tratar-se de Instrumento 

Particular de Promessa de Compra e Venda entre as partes, cujo objeto é 

o bem em questão. Razão por que, não há que se falar em homologação 

de acordo in casu. Assim, diante da efetiva contradição existente na 

decisão, necessário o acolhimento dos presentes embargos de 

declaração. Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração 

interpostos contra a decisão proferida sob o ID 30344595 e, em 

consequência, altero a aludida decisão para fazer constar em sua parte 

dispositiva “Tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir 

apontada no pedido de extinção da parte autora sob o ID 30313714, 

JULGO EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. 

CONDENO a parte autora às custas e honorários sucumbenciais, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 90, do CPC, 

SUSPENDENDO a sua exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do citado 

dispositivo legal, diante da gratuidade deferida”. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta, MT, 17 de abril de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001790-03.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENEY DA PAIXAO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001790-03.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:ROSENEY DA 

PAIXAO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: 

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78580-000 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001791-85.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA GRIS CORREIA (REQUERENTE)

MARCEL TEIXEIRA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001791-85.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:AMANDA GRIS 

CORREIA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANSSIELY 

LONGHINI CARLOS POSSAMAE POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2020 Hora: 

14:40 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 16 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001792-70.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VASCONCELLOS EISENLOHR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001792-70.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:PEDRO 

VASCONCELLOS EISENLOHR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NEILOR 

RIBAS NOETZOLD POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78580-000 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003275-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO CORVETA VOLPE OAB - SP247218 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o prazo para o Estado de Mato Grosso quitar a RPV se 

encerra no dia 30/04/2020, conforme expedientes dos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003499-10.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR MIGUEL BRAGA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:
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NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT15285-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID – 31269014, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que a guia única nº 37388, foi 

devidamente recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte 

Recorrida/autora, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID - 

31269014, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias. Alta Floresta, 17 de abril de 2020. Maria Izabel dos 

Anjos Olsen Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001108-53.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GAS NORTE COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT15285-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETRO ENERGY MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu 

patrono, do inteiro teor dos documentos juntados no ID nº 31331904, para 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005003-51.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 28 de 

Janeiro de 2020, às 16h00min, bem como da LIMINAR DEFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005003-51.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID – 31316480, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que a guia única nº 44493, foi 

devidamente recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte 

Recorrida/autora, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID - 

31316480, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias. Alta Floresta, 17 de abril de 2020. Maria Izabel dos 

Anjos Olsen Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005603-72.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVONACI VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração apresentados pela parte 

requerida no ID nº 31306844, foram interpostos tempestivamente. Certifico 

ainda, que procedo a intimação da parte requerida, para manifestar-se 

com relação aos Embargos de Declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Alta Floresta, 17 de abril de 2020 Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003054-89.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OZIRES A RODRIGUES & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSIMERY ANTONIO RODRIGUES OAB - SC37636 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DE LIMA SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seus 

advogados, do inteiro teor da certidão do Oficial de Justiça juntado no ID – 

30015275, bem como para manifestar-se nos presentes autos requerendo 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Alta Floresta, 17 de abril de 2020 Maria Izabel dos 

Anjos Olsen Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010680-16.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL ARAUJO DA SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILTON VALERIO VIEIRA 61674788134 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DOUGLAS BERNARDES ROMAO

 

Vistos, 1. Ante a citação positiva da parte executada e a inexistência de 

informação nos autos quanto ao cumprimento da obrigação questionada, 

intime-se o exequente para apresentar memória de cálculo atualizada. 2. 

Após, conclusos para deliberação quanto ao pleito de penhora. 3. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 06 de setembro de 2017 DOUGLAS 

BERNARDES ROMÃO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003150-07.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DIAS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 29000809, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Por fim, certifico que procedo a intimação da parte 

recorrida/requerida, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo 

de 10 (dez) dias. Alta Floresta, 14 de abril de 2020. Maria Izabel dos Anjos 

Olsen Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003554-58.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OZIRES A RODRIGUES & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSIMERY ANTONIO RODRIGUES OAB - SC37636 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOMINGOS GOMES (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 
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valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005118-72.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS GUBERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PALAZZO PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1005118-72.2019.8.11.0007 REQUERENTE: JONATAS 

GUBERT REQUERIDO: PALAZZO PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI - EPP 

Vistos. Defiro o pedido sob o Id n. 28473261 - Pág. 1, portanto, determino 

à Secretaria de Vara a designação de audiência conciliatória. Expeça-se o 

necessário para a sua realização, fazendo-se as advertências de praxe 

quanto a ausência injustificada de qualquer das partes. Às providências. 

Alta Floresta/MT, 16 de abril de 2020. JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito, em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001804-84.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA REBUCCI DEZANETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAKARI FERNANDES TESSMANN OAB - GO0032548A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001804-84.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DAKARI 

FERNANDES TESSMANN POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 

13:20 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 17 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003120-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MONTEIRO VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY BRICATTE BARROS OAB - MT19389/O (ADVOGADO(A))

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA QUENTAL OAB - SP105107-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003120-06.2018.8.11.0007 REQUERENTE: RAQUEL 

MONTEIRO VAZ REQUERIDO: AVIANCA Vistos. INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC). 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do 

depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do 

FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso. Consigno que, interpostos 

embargos/impugnação ao cumprimento de sentença e julgados 

improcedentes, o devedor arcará com as custas processuais, nos termos 

do artigo 949, IV da CNGC/MT e do artigo 55, II da Lei nº 9.099/95. Não 

efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito. Caso o credor não tenha 

advogado/defensor público constituído nos autos, remetam-se os autos ao 

Contador Judicial para elaboração do cálculo atualizado do débito, incluída 

a multa mencionada no parágrafo anterior. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 16 de dezembro de 2019. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001807-39.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR DE CARLI CANHOS (REQUERIDO)

NATANA PRISCILA DE CARLI CANHOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001807-39.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:HOSPITAL E 

MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ANA CAROLINA MORAES ABOIN POLO PASSIVO: JOAO 

VITOR DE CARLI CANHOS e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA 

ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78580-000 . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003163-06.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MARCELO FAVETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE HENRIQUE DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003163-06.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: CARLOS 

MARCELO FAVETTI EXECUTADO: JORGE HENRIQUE DE SOUZA Vistos. 

DEFIRO o pedido de consulta, via sistema RENAJUD, com o escopo de 

verificar acerca da existência de veículos registrados em nome da 

executada, o que já foi feito, consoante extrato anexo. Intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar o valor de mercado 

do veículo constante no extrato oriundo do sistema Renajud, com a 

finalidade de aferir se o valor do veículo extrapola exacerbadamente o 

valor estimado para a satisfação da dívida. Deverá, ainda, a parte 

exequente, no mesmo prazo assinalado, juntar o cálculo atualizado do 

débito. Após a manifestação da parte exequente quanto ao valor do 

veículo e quanto ao cálculo atualizado, remetam-se os autos eletrônicos à 

conclusão para análise no que se refere à restrição do veículo no sistema 

Renajud e quanto à respectiva penhora. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 16 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001378-09.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA SILVA SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001378-09.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIS AUGUSTO 

CUISSI EXECUTADO: MARCIA SILVA SOUZA Vistos, etc. Defiro o pedido 

de restrição judicial de veículos registrados em nome da parte executada, 

via sistema RENAJUD, o que já foi feito em gabinete, sendo que na 

consulta não foram encontrados veículos registrados, consoante extrato 

anexo. Assim, INTIME-SE a parte exequente para manifestar nos autos, em 

10 (dez) dias, indicando bens da parte executada passíveis de penhora, 

bem como, procedendo a atualização do débito exequendo, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

17 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004107-08.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FARIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAUE MELLI ARISI OAB - MT20057/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004107-08.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: PEDRO FARIAS 

EXECUTADO: ADAO ALVES DE SOUZA Vistos. DEFIRO o pedido de 

consulta, via sistema RENAJUD, com o escopo de verificar acerca da 

existência de veículos registrados em nome da executada, o que já foi 

feito, consoante extrato anexo. Intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, comprovar o valor de mercado do veículo 

constante no extrato oriundo do sistema Renajud, com a finalidade de 

aferir se o valor do veículo extrapola exacerbadamente o valor estimado 

para a satisfação da dívida. Deverá, ainda, a parte exequente, no mesmo 

prazo assinalado, juntar o cálculo atualizado do débito. Após a 

manifestação da parte exequente quanto ao valor do veículo e quanto ao 

cálculo atualizado, remetam-se os autos eletrônicos à conclusão para 

análise no que se refere à restrição do veículo no sistema Renajud e 

quanto à respectiva penhora. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 

de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001788-33.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIELE DE OLIVEIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001788-33.2020.8.11.0007 REQUERENTE: ANDRIELE DE 

OLIVEIRA SOARES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de concessão de tutela provisória, objetivando o desbloqueio da 

linha telefônica referente ao número (66) 99975 -5373 da requerente. 

Analisando os documentos apresentados, em confronto lógico com os 

argumentos expendidos pela parte autora, verifico presentes os requisitos 

exigidos para o deferimento do pedido de tutela de urgência, quais sejam: 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Com efeito, a probabilidade do direito está revelada pelos 

documentos acostados aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e 

plausibilidade do direito invocado. De igual modo, o perigo de dano é 

evidente, haja vista que como qualquer usuário médio o celular tornou-se 

indispensável para a comunicação profissional e pessoal do cotidiano, 

sendo que o bloqueio do aparelho da autora trará efeitos negativos de 

maior relevância, gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, não se pode 

tolher da parte autora o direito de discutir a questão em Juízo. Assim, 

entendo estarem presentes os requisitos legais no caso em questão, que 

versa sobre relação de consumo, o deferimento da tutela de evidência é 

medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 

9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO 

A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte requerida proceda o 

desbloqueio da linha telefônica referente ao número (66) 9.9975 - 5373 do 

telefone da Promovente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Consigno que a 

parte ré está autorizada a descumprir a presente decisão, caso 

comprove, no prazo acima estabelecido, a existência de débitos regulares 

referentes ao número (66) 9.9975 - 5373. No tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim 

de comparecer à audiência de conciliação designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000588-25.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEMIR DARCI PERIN & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO OAB - MT17868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE GODOY FALKOWSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000588-25.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: JOCEMIR DARCI 

PERIN & CIA LTDA - ME EXECUTADO: ELIANE GODOY FALKOWSKI Vistos. 

Em análise aos autos eletrônicos, verifica-se que a executada apresentou 

proposta de acordo (Id nº 30585148), bem como, que a exequente 

concorda com os termos apresentados. Como é cediço, não há óbice à 

homologação do acordo mesmo após a prolação da sentença, sem que 

isto represente ofensa à coisa julgada. Neste sentido segue a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 

Tratando-se de direitos patrimoniais de caráter privado, o acordo 

celebrado entre as partes deve ser homologado pelo juiz para que surta 

seus efeitos, independentemente de o processo já ter sido sentenciado. 

Inexistência de afronta aos artigos 463 e 471 do CPC . Precedentes 

jurisprudenciais. RECURSO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo 

de Instrumento Nº 70065023780, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 

29/05/2015). Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, o acordo entabulado entre as partes, nos termos da 

petição Id nº 30585148 e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, b, 

do Código de Processo Civil. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, proceda-se de acordo com as disposições da CNGC/MT. 

Intimem-se. Por fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de 

abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000687-92.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS VALVERDE ARROTEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000687-92.2019.8.11.0007 REQUERENTE: JONATAS 

VALVERDE ARROTEIA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 

S.A. Vistos. Relatório dispensado face ao permissivo do Art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Trata-se de Embargos de Declaração interposto por JONATAS 

VALVERDE ARROTEIA, (ID nº. 24675699), alegando omissão na sentença 

proferida no ID nº. 21054073. Por seu turno a parte embargada aduziu que 

os embargos exaram apenas o inconformismo do requerente com o 

julgado e postulou pela sua improcedência (ID nº. 25040463). É o 

necessário. DECIDO. Cinge-se do recurso interposto pelo embargante a 

alegação de que a sentença fora omissa, sob o argumento de que o juízo 

não analisou o pedido referente ao dano material suportado pelo autor no 

que diz respeito à aquisição das passagens aéreas. Entretanto, vale 

observar que a sentença objurgada explanou os motivos ensejadores do 

seu convencimento, fundamentou as suas conclusões, inexistindo, pois, a 

irregularidade apontada. Apenas por amor ao debate, ressalta-se que o 

julgado explanou e fundamentou a improcedência do pedido de danos 

materiais arguindo que: “Quanto ao dano material, vejo indevido, em que 

pese a situação vivenciada, a escolha por dormir em um hotel ao invés de 

pegar transporte durante o início da manhã foi escolha individual do 

reclamante e não está acomodada em despesas a serem reembolsadas.” 

Portanto, evidente que não há a omissão levantada nos Embargos, eis que 

o juízo analisou o pleito de ressarcimento dos danos materiais de forma 

única, tal como constante no pedido exordial, no qual se nota que o 

requerente formulou no item “d” dos pedidos que: “seja a Requerida 

condenada ao pagamento de indenização por danos materiais no importe 

de R$ 3.308,54 (três mil e trezentos e oito reais e cinquenta e quatro 

centavos)”. Resta evidente, pois, que formulou um único pedido de 

ressarcimento de danos materiais, sem especificar ou separar cada 

verba, sendo dessa forma única o julgamento pela improcedência de tal 

pleito, não havendo, dessa forma, omissão a ser sanada. Logo, como é 

cediço geral que os embargos declaratórios devem ser manejados com o 

escopo de elucidar obscuridade, de afastar contradição, suprimir omissão 

ou dúvida ou ainda corrigir erro material existente no julgado, consoante 

dicção dos artigos 48 e 49 da Lei nº. 9.099/95 e 1.022 do CPC, in casu, 

vejo que não ocorreu qualquer das situações específicas estabelecidas 

na legislação supratranscrita. A insurgência da parte embargante se dá 

quanto ao entendimento judicial no julgamento da causa, pleiteando, na 

verdade o reexame da tese analisada na sentença ante o seu 

inconformismo, portanto, persistindo discordância, deverá valer-se da via 

adequada. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 24675699, com fundamento no artigo 

48 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla 

Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 17 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004237-95.2019.8.11.0007
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Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT20469-A (ADVOGADO(A))

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT13120-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V J RECH & CIA. LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004237-95.2019.8.11.0007 REQUERENTE: VALDECIR 

OLIVEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: V J RECH & CIA. LTDA - ME Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 

9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I do Código 

de Processo Civil. I – Mérito Alega o autor que em 24 de julho de 2019 

adquiriu do requerido um veículo usado modelo Ford Fiesta, do ano 

2010/2011, pagando a quantia de R$ 23.000,00 (vinte e três mil), sendo 

uma entrada e o restante financiado. Sustenta que na primeira semana de 

uso do veículo, o mesmo apresentou problema no motor e ao investigar 

descobriu defeito no catalizador, comunicando o ocorrido ao dono da 

empresa requerida que se prontificou verbalmente em trocar o 

componente, realizando o reparo necessário, todavia, após muitas 

desculpas da ré, alegando que a demora em resolver o problema era 

porque não achava a peça na cidade, sendo que o autor encontrou a 

peça nesse município, fez um orçamento e apresentou para a ré. Relata 

que após inúmeras tentativas amigáveis de trocar a peça, a requerida 

buscou o veículo para fazer o conserto, mas no dia 20/09/2019, quando o 

autor foi buscar seu carro, foi informado que o mesmo estava 

desmontado, sem a peça a ser trocada, e que não teria como entregar o 

carro, ajuizando a presente demanda pretendendo tutela de urgência e 

indenização por danos morais. Em contestação (Id nº 26102533) sustenta 

o requerido que o autor adquiriu um veículo com 09 anos de uso, e que 

após vários dias da entrega o automóvel apresentou problemas no 

catalisador que não comprometia o dinamismo do veículo ou trazia risco ao 

consumidor, apenas diminuía a potência do motor, sendo que o requerido 

afirmou que estaria em busca da peça para substituição sem custos ao 

autor. Alega ainda que houve um orçamento realizado conforme juntado 

na inicial, contudo o autor não se propôs a pagar metade do serviço, pois, 

a requerida apenas intermediou, auferindo comissão, desta forma, como 

seu irmão é proprietário da oficina anexo ao endereço da requerida, 

esclareceu que estaria na busca da peça para reposição com um preço 

mais em conta visto que com a troca da bateria e mais os gastos que teria 

na substituição do catalizador, sendo que o autor concordou com referida 

situação e permaneceu com o veículo, de forma que no dia 18 de 

Setembro de 2019 deixou o veículo para reparo. Por fim, argumenta que 

para infelicidade de ambos a peça comprada para substituição veio com 

aplicação incorreta, com isso desmontou-se o veículo para copiar o código 

exato da peça e pedir a correta. Conforme se mostra pela declaração em 

anexo, o veículo fora entregue devidamente reparado ao autor no dia 28 

de setembro de 2019, permanecendo o autor apenas 10 dias sem o 

veículo por situação plenamente justificável, e, portanto, não há que se 

falar em indenização por danos morais quando a situação não passou de 

um mero aborrecimento. A tutela de urgência foi deferida mediante decisão 

de Id nº 24600369, determinando que o requerido procedesse no prazo de 

48h a troca da peça necessária ao conserto do veículo. No petitório de Id 

nº 24696921, o autor informou que o réu cumpriu a liminar. In casu, 

trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes 

ao conceito de consumidor (autor como consumidor final) e fornecedor 

(requerido fornecedor de produtos vendo do veículo), consoante - art. 2º, 

caput, e art. 3º, caput, do CDC. Pelos documentos que instruíram a petição 

inicial, o autor comprovou a relação jurídica com o requerido mediante o 

contrato de financiamento de Id nº 24346560, que consta a aquisição de 

veículo usado da requerida, sendo que pelo orçamento de Id nº 24346565, 

demonstra a necessidade de troca da peça catalizador do veículo. De 

outro lado, a requerida confirma que houve um problema ocasionado no 

veículo após alguns dias da venda, sendo que se prontificou a realizar a 

troca da peça e conserto do veículo, alegando que a peça defeituosa não 

comprometia o funcionamento do veículo e não trazia risco ao consumidor, 

sendo que não houve demora injustificável ou desídia de sua parte, pois o 

veículo permaneceu com o requerido por 10 (dez) dias para conserto, 

sendo devolvido ao autor em 28/09/2019, segundo declaração da ré (Id nº 

26102540), e segundo o autor fora devolvido em 02/10/2019 (Id nº 

24696921). É cediço que, cuidando-se de relação de consumo, o artigo 18 

do Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade do 

fornecedor pelos vícios de qualidade do produto que o tornem impróprios 

ao uso, permitindo ao consumidor exigir a substituição das partes 

viciadas. Os vícios de qualidade de um veículo automotor que acarretam a 

responsabilidade solidária e objetiva do fabricante e do vendedor do 

automóvel são apenas aqueles que o torne impróprio ou inadequado para 

os fins de normalmente se espera dele ou lhe diminua o valor – inteligência 

também do art. 18, caput, do CDC. Apesar de a priori ser do fabricante e 

do vendedor do veículo ô ônus de demonstrar a inexistência dos supostos 

defeitos no veículo comprado pelo consumidor, nos termos do art. 12, § 
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3º, I do CDC, é evidente que alguns vícios por serem ocultos ou pelo 

desgaste natural do tempo ou do uso, são inicialmente desapercebidos 

pelo vendedor e pelo comprador, vindo a tona apenas com o uso. Há de 

ressaltar que ao adquirir um veículo usado de modelo 2010/2011, com 09 

(nove) anos de uso, é considerado um carro antigo, diante do cenário 

atual de produção de automóveis, e o autor não poderia exigir as mesmas 

qualidades de um veículo zero quilômetro ou semi-novo, devendo prever 

por conseqüência lógica, que situações como esta teriam grande 

probabilidade de acontecer. Observo ainda que, embora argumente o 

autor que teve grande demora da requerida em resolver o problema, tal 

fato não restou provado nos autos, porquanto, o orçamento da peça 

realizado pelo autor é datado em 19/09/2019 (Id nº 24346565), sendo que 

relata em sua exordial que no dia 20/09/2019 foi buscar o veículo e mesmo 

estava desmontado para conserto, do qual foi consertado e lhe entregue 

em 28/09/2019, segundo declaração da ré (Id nº 26102540), e segundo o 

autor fora devolvido em 02/10/2019 (Id nº 24696921), ou seja, foi-lhe 

entregue entre 10 a 12 dias de conserto. Deste modo, acerca do dano 

moral pretendido pelo autor, vislumbra-se que não é qualquer 

inconveniente que deve ensejar o dever de reparo moral, pois os 

aborrecimentos e transtornos individuais não podem ser confundidos com 

a violação a honra e à imagem, pois, o dano moral não de ser confundido 

com qualquer dissabor, amargura ou contrariedade da vida cotidiana e 

comum, somente devendo ser reconhecido ante a violação grave à 

dignidade ou à paz interior da pessoa, causando-lhe vexame público ou 

perante familiares. No presente caso, o tempo de espera do autor para o 

conserto do veículo não mostra desarrazoável ou excepcional as 

situações da vida comum, sendo que o requerente não comprovou nos 

autos quais foram o abalo emocional ou prejuízos financeiros ocorridos 

pela demora no conserto , não se incumbindo do seu ônus processual, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC. 

Para a ocorrência do dano moral é necessário a existência de três 

pressupostos, quais sejam: a conduta (ilícita), o dano (violação aos 

atributos da personalidade) e o nexo causal (vínculo da conduta do agente 

com o resultado por ele produzido), o que no presente caso não resta 

comprovado, haja vista, que a situação vivenciada pelo autor constitui 

mero aborrecimento passível na vida em comum. E corroborando com tal 

entendimento temos a orientação jurisprudencial: EMENTA: Bem móvel. 

Compra e venda de veículo usado. Defeitos não reparados e pedidos de 

rescisão do contrato, com devolução dos valores pagos, inclusive das 

parcelas de financiamento, com perdas e danos. Decadência. Não 

ocorrência. Prazo decadencial para reclamar do vício que não se 

confunde com aquele do consumidor para pleitear indenização 

correspondente. Ação julgada parcialmente procedente. Laudo pericial 

que comprovou anterioridade de vícios de qualidade de grande monta no 

motor do automóvel. Vícios que comprometem a qualidade do produto, 

impedindo a utilização que dele legitimamente se espera. Desfazimento do 

negócio e devolução do preço corretamente determinados. Dano moral, 

porém, não caracterizado. Situação que configura aborrecimento, mas não 

ofensa a direito de personalidade. Danos materiais não comprovados. 

Recurso provido em parte. Não há decadência do direito da autora. O 

prazo previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor refere-se 

ao lapso temporal para o consumidor reclamar do vício ao fornecedor e 

não para exercer o direito de pleitear reparação de danos. O contrato de 

compra e venda foi firmado em março de 2017, tendo a requerente 

reclamado acerca dos defeitos do produto no dia seguinte à entrega. O 

ajuizamento da presente ação ocorreu em 28.08.2017, razão pela qual não 

se operou a prescrição quinquenal. Restou demonstrado que a ré, 

concessionária de veículos novos e revendedora de usados, alienou à 

autora um veículo com defeitos de grande monta, não reparados a 

contento e que impedem circulação segura, tanto que encontrados pelo 

"expert" por ocasião da prova pericial. A ré, como empresa especializada 

na venda e conserto de veículos, jamais poderia ofertar carro com vícios 

de tal dimensão, que inviabilizaram o uso na forma legitimamente esperada. 

Cabia à revendedora entregar o automóvel em condições de fruição 

normal, não se exigindo da consumidora que aceite um bem sem 

condições de uso, ainda que se trate de automóvel com longo tempo de 

fabricação. Por outro lado, a indenização por dano moral é indevida, uma 

vez que a situação vivenciada pela autora não difere de centenas de 

outros que se deparam com problemas decorrentes de compra e venda de 

veículo usado, cuidando-se de mero aborrecimento. No mais, a 

indenização por danos materiais tem por objeto a recomposição dos 

prejuízos financeiros decorrentes do ato ilícito e que devem ser 

ressarcidos desde que efetivamente comprovados por meio de 

documentos. No caso, a autora persegue o ressarcimento de despesas 

que teria efetivado com transporte, porém, não cuidou de apresentar 

qualquer documento apto a comprovar tais gastos, razão pela qual nada é 

devido também neste aspecto. (TJSP - Apelação Cível: 

10321668520178260224, Relator: KIOITSI CHICUTA, Data de Julgamento: 

13/11/2019, 32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

13/11/2019). APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – Sentença 

de improcedência – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – 

Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 

do CPC – MÉRITO – Autor que adquiriu dos corréus veículo usado – 

Alegação de vícios ocultos no automóvel adquirido – DANO MORAL – Não 

configuração – Problema no sistema de ar condicionado, no caso, não 

ultrapassou o mero aborrecimento – Não comprovação da ocorrência dos 

demais vícios alegados (homocinética e partida) – Alegada omissão 

quanto à procedência do bem, adquirido em leilão – Verificação dos dados 

e regularidade do veículo que compete ao adquirente – Diligência esperada 

em momento anterior à concretização da compra – Réus que 

comprovaram que a informação constou na oferta pública do produto na 

rede mundial de computadores, o que indica que não houve omissão 

quanto à origem do carro – Ato ilícito não demonstrado – Dever de 

indenizar inexistente – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS 

CHEQUES E CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO DOS TÍTULOS – Descabimento, 

eis que ausente pretensão à rescisão do negócio, tendo sido o veículo, 

inclusive, alienado a terceiro – Negado provimento. (TJSP - Apelação Cível: 

10064126220168260100, Relator: HUGO CREPALDI, Data de Julgamento: 

06/07/2017, 25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

06/07/2017). O dano ou lesão à personalidade, merecedores de 

reparação, somente se configurariam, com a exposição do consumidor a 

situação humilhante, bem como ofensa a atributo da sua honra, imagem ou 

qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no art. 5.º, incisos V e X, 

da Constituição, o que não restou comprovado no caso dos autos. Desta 

forma, a situação ensejadora do dano moral deve ser provada, não se 

admitindo prova por presunção, quando o fornecedor do veículo comprova 

a realização do reparo e tempo razoável aos atos da vida comum, sendo a 

improcedência dos danos morais é medida que se impõem. II - Dispositivo 

Ante o exposto, REVOGO A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA e JULGO 

IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação 

da Meritíssima Juíza de Direito. Michelle Azevedo F. Cezar Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Alta Floresta/MT, 17 de abril 

de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001537-20.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DA COSTA LAGE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA VONSOWSKI DA COSTA BISPO OAB - PR70166 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001537-20.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: VICENTE DA 

COSTA LAGE EXECUTADO: COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA 

Vistos. Trata-se de Embargos à Execução interposto pelo Executado (Id nº 

21484153) alegando excesso à execução, sob o fundamento de que nos 

valores calculados pela parte Exequente o montante da execução atinge o 

patamar de R$ 16.129,26 em contraponto com os cálculos apresentados 

pela ré que alcança a quantia de R$ 12.499,60 ora apresentados. 

Infere-se o Executado que a parte contrária em seus cálculos considerou 

a correção monetária desde 29/11/2013, em flagrante contrariedade aos 
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termos da sentença que expressamente determinou a incidência do 

encargo a partir do arbitramento, isto é, 16/11/2017. Mediante decisão de 

Id nº 26037359, com a complementaridade do montante executório, o 

Executado garantiu o juízo (Id nº 21484159/ 25847888), sendo recebido os 

presentes embargos. É o necessário. DECIDO. Pois bem, a sentença de Id 

nº 10719875 fixou os seguintes parâmetros para o cálculo indenizatório: 

b) condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir 

do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do 

evento danoso - inscrição indevida. Compulsando os autos, verifico que o 

cumprimento de sentença do Exequente de Id nº 20915515, atualizado até 

13/06/2019 (data da petição), apresentou cálculo no valor de R$ 16. 

129,26 (dezesseis mil cento e vinte e nove reais e vinte e seis centavos), 

utilizando-se como correção monetária e juros a data do evento de danoso 

de 29/11/2013, ou seja, em contrariedade com os parâmetros fixados na 

sentença acima exposta. De outro norte, o cálculo apresentado pelo 

Executado no Id nº 2148416 foi realizado nos moldes fixados, chegando 

ao valor real da execução de R$ 12.499,50 (doze mil quatrocentos e 

noventa e nove reais e cinqüenta centavos), demonstrando que, de fato, 

houve excesso à execução perpetrada pelo Exequente. Isto posto, 

ACOLHO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, reconhecendo o excesso à 

execução do cumprimento de sentença de Id nº 20915515, e concluo que 

o valor correto do montante indenizatório é o da quantia de R$ 12.499,50 

(doze mil quatrocentos e noventa e nove reais e cinqüenta centavos). 

Cinge-se dos autos que a parte devedora efetuou o pagamento integral do 

débito (Id nº 21484159) tendo o Exequente já levantamento o competente 

alvará em seu favor, conforme Id nº 27725863, impondo-se a 

consequente extinção da ação. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, 

com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Considerando o 

excesso à execução, certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE em 

favor do Executado Companhia Paranaense de Energia ALVARÁ JUDICIAL 

para devolução da quantia de R$ 3.629,66 (três mil seiscentos e vinte e 

nove reais e sessenta e seis centavos) deposita no Id nº 25847888. 

INTIME-SE o Executado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique 

conta bancária para transferência, podendo ser em nome do advogado da 

parte Executada, DESDE QUE possua no instrumento de procuração poder 

expresso para receber. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, proceda-se de acordo com as disposições da CNGC/MT. Por fim, 

certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 17 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003720-90.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA GANDOLFI PAPPEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003720-90.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ELIZANDRA 

GANDOLFI PAPPEN REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA 

DE VIAGENS S.A. Vistos. Dispensado relatório nos termos do art. 38 da 

Lei nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide, com base no 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. I – Preliminar a) Ilegitimidade 

Passiva da Requerida Tratando-se de relação de consumo a 

responsabilidade dos fornecedores de produto e serviços é objetiva e 

solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo à luz do que 

determina os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, 

devendo as rés responder em conjunto pelos prejuízos causados ao 

consumidor. Portanto, afasto a preliminar aventada. b) Ilegitimidade Ativa 

Sustenta a ré que, conforme se verifica no Contrato de Intermediação de 

Serviços de Turismo, o mesmo foi entabulado por Rafael Cizan Pappen, 

que já ingressou judicialmente para discutir o mesmo contrato de 

prestação no processo n.º 1003718-33.2019.8.11.0007, devendo o 

presente processo ser extinto pela ilegitimidade da autora em ajuizar a 

ação. Compulsando os autos informados pela requerida, verifico que 

naquela ação possui como único autor o marido da parte autora, e, embora 

a causa de pedir seja oriunda do mesmo fato, os pedidos são diversos, 

pois naqueles autos pleiteia-se os danos materiais (reembolso de 

passagens e hospedagem) e indenização por danos morais. Já nesta 

demanda, a autora pleiteia apenas a reparação moral pelos transtornos 

sofridos, sendo que o direito de ação da autora é personalíssimo, podendo 

as partes ajuizarem em conjunto ou separadamente a demanda. Rejeito a 

preliminar. II – Mérito No mérito alega a autora que contratou um pacote de 

viagem com a requerida, incluso hospedagem + aéreo, com destino a Porto 

de Galinhas/PE, com 05 (cinco) diárias all inclusive, no ENOTEL ACQUA 

CLUB PORTO DE GALINHAS em apartamento duplo com duas crianças, 

compreendendo os dias 13/04/2019 a 18/04/2019, sendo o transporte 

aéreo de Cuiabá/MT à Recife/PE e de Recife/PE à Cuiabá/MT, todos os 

vôos operados pela empresa Avianca. Sustenta que no seu voo de ida no 

dia 13/04/2019, foi cancelado e reagendado para o dia seguinte, sendo 

obrigada a contratar um hotel e esperar o dia seguinte para embarcar e 

chegar a seu destino de férias no dia 14/04/2019, sofrendo atraso de 

24horas, e de igual modo, o voo de volta datado em 18/04/2019, também 

foi cancelado e sem previsão de reacomodação, sendo a Requerente 

compelida a comprar a passagem de volta para si, seu esposo e dois 

filhos, amargando mais um prejuízo, retornando de suas férias apenas no 

dia 21/04/2019, ou seja, 03 (três) dias após o programado, razão pela 

qual, pleiteia indenização por danos morais. Em contestação (Id nº 

26028805) a ré defende que por problemas no cumprimento dos voos 

adquiridos da empresa aérea Avianca, que entrou em recuperação judicial 

no mês de dezembro de 2018, a requerida também foi prejudicada, sendo 

que a ré não possui responsabilidade pelos atos da companhia aérea, e 

por ser uma agência de turismo e intermediação não possuí ingerência 

sobre eventuais falhas na prestação de serviços dos vôos da empresa 

aérea, sendo que colocou a disposição da autora para tentar alcançar a 

melhor de solução para a resolução do problema, afim de não lhe causar 

maiores prejuízos. Por fim, sustenta a excludente de responsabilidade por 

fato de terceiro ou culpa exclusiva da companhia aérea, inexistindo dano 

moral ou material a ser indenizado por parte da ré. Na espécie, trata-se de 

relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao 

conceito de fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do 

CDC. Deste modo, a requerida por ser empresa atuante na cadeia de 

fornecedores de serviços, responde de forma objetiva por eventual dano 

causado ao consumidor, ou seja, independe da comprovação de dolo ou 

culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. 

Inicialmente pelos documentos que instruíram a exordial, vê-se que o 

contrato de pacote de viagem de Id nº 22839249 encontra-se em nome de 

Rafael Cizan Pappen, sendo que a autora figura como passageira e não 

como contratante, prevendo o referido contrato o destino de Porto de 

Galinhas/PE, com 05 (cinco) diárias all inclusive, no Enotel Acqua Club de 

Porto de Galinhas, no período de 13/04/2019 a 18/04/2019, comprovando 

ainda que o transporte de ida e volta seria realizado pela empresa 

Avianca. Pelas notais fiscais de Id nº 22839263, e pela reserva de 

passagem de Id nº 22839267, datada em 21/04/2019, corroboram com as 

alegações e transtornos narrados na exordial ocorridos pelos 

cancelamentos dos vôos. A requerida CVC em sua contestação, não nega 

o cancelamento do vôo, sustentdo apenas culpa da companhia aérea 

Avianca, contudo, não prospera a alegação da ré de excludente de 

responsabilidade por culpa exclusiva da companhia aérea ou por fato de 

terceiro, posto que, a própria requerida em sua contestação (Id nº 

26028805), relata que a empresa aérea Avianca ingressou com pedido de 

recuperação judicial em Dezembro de 2018, todavia, consoante contrato 

de Id nº 22839249, o pacote de viagem foi adquirido em 04/02/2019, ou 

seja, posteriormente a recuperação judicial da empresa aérea (04/12/2018 

segundo reportagem anexa na contestação), sendo evidente que a 

requerida tinha plena ciência do risco de comercialização de passagens 

aéreas com aquela companhia. Assim, ao analisar detidamente os 

documentos acostados aos autos, bem como as alegações contidas na 
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inicial, verifico que o direito milita estreme de dúvidas em favor da 

requerente. Isto porque a requerida não foi capaz de modificar os direitos 

da autora, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, visto que a requerente 

trouxe provas satisfatórias a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações. Portanto, aplicam-se ao caso as regras do Código de Defesa 

do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo 

a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo 

do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos 

e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. 

Nesse sentido, eis os entendimentos jurisprudenciais que colaciono: 

EMENTA: ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. Polo passivo. Ação de indenização 

por danos morais e materiais. Intermediação de compra e venda de 

passagens aéreas. Serviço que pressupõe suporte integral a ser 

prestado pela intermediadora junto ao cliente em relação ao fornecedor 

contratado (companhia aérea). Responsabilidade solidária da 

intermediadora e da transportadora aérea por eventual falha na prestação 

dos serviços. Art. 7º, parágrafo único; art. 14 e art. 25, §1º, todos do 

CDC. Legitimidade passiva da Decolar. Com Ltda. Reconhecida. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo. Passageira que não 

conseguiu embarcar para Salvador/BA, em razão de overbooking. 

Ausência de qualquer assistência por parte das rés à autora, que se viu 

obrigada a adquirir passagem aérea de outra empresa para seguir viagem. 

Falha da prestação dos serviços verificada. Dano moral configurado. 

Manutenção. Observância dos critérios da modicidade e razoabilidade, 

bem como da finalidade de propiciar certo conforto à lesada, sem 

favorecer seu enriquecimento sem causa. Danos materiais acolhidos. 

Efetiva comprovação nos autos. SUCUMBÊNCIA. Honorários de advogado. 

Arbitramento pela r. Sentença em 15% do valor da condenação que não 

comporta redução, sob pena de aviltamento da profissão. Ausência de 

fundamentação legal que não acarreta a nulidade apontada no recurso, 

denotando-se que a fixação da verba honorária foi feita em valor 

comedido e condizente com o trabalho realizado pelo advogado e com a 

complexidade da causa. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP - AC: 

10115888420188260477, Relator: HERALDO DE OLIVEIRA SILVA, DÉCIMA 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

09/10/2019). Grifei. EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGEM AÉREA. LEGITIMIDADE 

PASSIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO MANTIDA. 

Embora a ré seja apenas intermediadora da venda das passagens aéreas, 

responde pela falha na prestação de serviço que comercializa, pois atua 

na cadeia de fornecedores. Autores que alegam atendimento telefônico. 

Em que pese ao fato de o inc. VIII do art. 6º do CDC não retirar a obrigação 

do autor em provar o fato constitutivo do seu direito, a prática demonstra 

que a única prova de informações obtidas por meio da central de 

atendimento é o número do protocolo fornecido no ato, sendo incumbência 

da prestadora do serviço impugnar o protocolo indicado pelo consumidor 

ou demonstra o conteúdo dos atendimentos. Ré que não impugna, 

tampouco comprova o conteúdo do protocolo de atendimento telefônico 

feito aos autores. Ausência de comprovação pela ré de cancelamento de 

todas as passagens aéreas pelos autores. Dever de indenizar 

reconhecido. Devido a devolução do valor pago por novas passagens 

aéreas, bem como a devolução do valor da passagem cancelada. 

Comprovação dos pagamentos realizados por meio de faturas de cartão 

de crédito, sem impugnação específica da ré. Fato que ensejou mais que 

mero aborrecimento, causando danos morais aos autores. Quantum 

indenizatório fixado em valor que não se mostra excessivo, pelo que não 

m e r e c e  r e d u ç ã o .  R e c u r s o  d e s p r o v i d o .  ( T J S P .  A P L 

1012080-67.2014.8.26.0008 SP. Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito 

Privado. Publicação: 28/11/2016. Julgamento: 28/11/2016. Relator: Gilberto 

Leme). Grifei. A toda evidência, sendo falho o serviço, como retratado na 

espécie, além dos aborrecimentos, acarretou frustrações e receios que 

configuram o dano moral, pois violam direitos vinculados diretamente à 

tutela da dignidade humana, tendo restado caracterizados os requisitos 

exigidos pelo instituto da responsabilidade civil para o dever de indenizar: 

dano, conduta e nexo causal. De se observar que o pacote de viagem foi 

adquirido com antecedência e certamente a autora enfrentou momentos 

angustiantes em decorrência dos fatos narrados na exordial, ainda mais 

com dois filhos pequenos. O arbitramento do valor da indenização por 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir conduta abusiva. Desse modo, considerando que a 

responsabilidade da requerida é objetiva, mas também de acordo com a 

jurisprudência é solidária com a empresa aérea, fixo a indenização no 

importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a autora, em razão da falha da 

prestação de serviços pela ré. III – Dispositivo Ante o exposto, afasto as 

preliminares arguidas e JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a ré no 

pagamento, em favor da autora, da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

a título de danos morais, valor com incidência de juros de 1% ao mês a 

partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado e se nada for 

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

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Michelle Azevedo 

Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 17 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

6ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001798-77.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA DA COSTA GUSTAVO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001798-77.2020.8.11.0007. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: VALQUIRIA DA COSTA 

GUSTAVO - ME Vistos. Cite-se a Parte Executada para que, nos termos 

do art. 8.º da LEF, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os 

juros de mora, custas processuais e encargos indicados na inicial, ou 

garanta a execução. Conste no mandado que o prazo para oferecimento 

de embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF). Se não for paga a dívida, nem garantida a 

execução, o Sr. Oficial de Justiça procederá a penhora de tantos bens 

quantos bastem para pagamento do débito, procedendo-se desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora (art. 13, LEF). Se a 

Parte Executada não possuir bens passíveis de penhora, bem como não 

tiver domicílio ou deles se ocultarem, arrestem-se tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se desde logo a avaliação. 

Registre-se a penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas. Para as hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, reduzidos pela metade caso pagos no prazo 

de 05 (cinco) dias, sem prejuízo da eventual majoração (art. 827, caput, e 

§§ 1º e 2º do CPC). Consigno, por outro lado, que, havendo eventual 

celebração de acordo entre às Partes, sem fazer menção acerca de 

valores a serem pagos a título de honorários advocatícios, não poderá 

este Juízo fixá-los na sentença homologatória. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 17 de abril de 2020. Antônio Fábio da Silva 

Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001803-02.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. DA SILVA COSTA - ME (EXECUTADO)

JOAO DA SILVA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 
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FLORESTA DECISÃO Processo: 1001803-02.2020.8.11.0007. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: J. DA SILVA COSTA - ME, 

JOAO DA SILVA COSTA Vistos. Cite-se a Parte Executada para que, nos 

termos do art. 8.º da LEF, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com 

os juros de mora, custas processuais e encargos indicados na inicial, ou 

garanta a execução. Conste no mandado que o prazo para oferecimento 

de embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF). Se não for paga a dívida, nem garantida a 

execução, o Sr. Oficial de Justiça procederá a penhora de tantos bens 

quantos bastem para pagamento do débito, procedendo-se desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora (art. 13, LEF). Se a 

Parte Executada não possuir bens passíveis de penhora, bem como não 

tiver domicílio ou deles se ocultarem, arrestem-se tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se desde logo a avaliação. 

Registre-se a penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas. Para as hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, reduzidos pela metade caso pagos no prazo 

de 05 (cinco) dias, sem prejuízo da eventual majoração (art. 827, caput, e 

§§ 1º e 2º do CPC). Consigno, por outro lado, que, havendo eventual 

celebração de acordo entre às Partes, sem fazer menção acerca de 

valores a serem pagos a título de honorários advocatícios, não poderá 

este Juízo fixá-los na sentença homologatória. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 17 de abril de 2020. Antônio Fábio da Silva 

Marquezini Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003157-96.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMARIO DE OLIVEIRA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003157-96.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

JANAINA APARECIDA DOS SANTOS REU: ROMARIO DE OLIVEIRA Vistos. 

Cuida-se de Execução de Alimentos, proposta por A. H. dos S. de O., 

representado por sua genitora Janaina Aparecida dos Santos, em face de 

Romário de Oliveira, todos devidamente qualificados nos autos. Entre um 

ato e outro, fora decretada a prisão civil do executado, diante da ausência 

de quitação do débito alimentar. Os autos vieram-me conclusos. É O 

BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Os autos sobrevieram 

conclusos, diante da Recomendação n.62, de 17 de março de 2020 do 

CNJ e da Portaria Conjunta 247, de 16 de março de 2020, expedida pelo 

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

Corregedor Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Referidas 

normativas acima foram expedidas em razão do novo conoravírus 

(COVID-19), oportunidade em que tomaram medidas emergenciais com o 

fito de se evitar a transmissão da doença em voga. Mais especificamente 

nos casos das cadeias e estabelecimentos prisionais, o índice de 

transmissibilidade é agravado e muito mais alto, em decorrência da 

aglomeração de pessoas, insalubridade do local, dificuldade de adquirir 

produtos mínimos de higiene, dentre tantos outros que são o cenário 

trágico e deficiente do sistema carcerário brasileiro, o qual, inclusive, já 

fora reconhecido o Estado Inconstitucional de Coisas. Nessa toada, a 

Recomendação nº 62, do CNJ, disserta: “Art. 5º Recomendar aos 

magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à 

redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local 

de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: (...) III – 

concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em 

cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições 

a serem definidas pelo Juiz da execução; IV – colocação em prisão 

domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de 

Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço 

de isolamento adequado no estabelecimento penal;” Os Ministros do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 347 entenderam que, 

neste momento, o Judiciário deve seguir as recomendações sobre a 

questão emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e por portaria 

conjunta dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, 

procedendo com a análise de situações de risco caso a caso. Com o olhar 

volvido ao cenário crítico que assola, não só o Brasil, mas todo o mundo, o 

ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Paulo de Tarso 

Sanseverino, deferiu parcialmente um pedido da Defensoria Pública do 

Ceará e determinou que os presos por dívidas alimentares daquele estado 

passem para o regime domiciliar. Na oportunidade, o ministro, 

brilhantemente, assim explicou[1]: "Na hipótese dos autos, diante das 

circunstâncias excepcionais enfrentadas pelo país em decorrência da 

pandemia de coronavírus, verifica-se a necessidade de se preservar a 

efetividade da prestação jurisdicional, de modo a determinar a superação 

do óbice previsto no Enunciado 691/STF" "Portanto, considerando o 

crescimento exponencial da pandemia em nosso país e no mundo, e com 

vistas a assegurar efetividade às recomendações do CNJ para conter a 

propagação da doença, concedo parcialmente a liminar para determinar o 

cumprimento das prisões civis por devedores de alimentos do estado do 

Ceará, excepcionalmente, em regime domiciliar" Assim, visando 

resguardar a saúde de todos agentes públicos do sistema prisional, de 

seus familiares, além das pessoas privadas de liberdade ali reclusas, o 

STJ, na data de (26/03/2020), decidiu estender os efeitos da liminar 

concedida em 25/03/2020, no Estado do Ceará, onde fora concedida a 

prisão domiciliar em favor do presos advindos de prisão civil por dívidas 

alimentícias, com o fito de reduzir os riscos epidemiológicos e a 

consequente contaminação do vírus em grande escala. Tem-se, portanto, 

verdadeira mobilização de todo o Poder Judiciário para fins de resguardar 

não só a dignidade e saúde dos reclusos, mas principalmente evitar que a 

propagação da transmissão do COVID-19 seja potencializada em grande 

escala no âmbito do sistema carcerário, o qual, consoante já dito, vive 

cenário de Estado Inconstitucional de Coisas, não podendo ser ignorado 

ou até mesmo negligenciado por seu status inerente. Diante do exposto, 

munido do poder geral de cautela, bem como em homenagem aos 

princípios da dignidade da pessoa humana, e, em respeito ao disposto no 

art. 5º, incisos III e XLIX, e art. 6º, caput, da Constituição Federal de 1988, 

observando a excepcionalidade em que se vive atualmente a sociedade, 

SUSPENDO a ordem de prisão civil expedida em desfavor de ROMÁRIO DE 

OLIVEIRA, devendo-se expedir o competente contramandado de prisão, 

até deliberação posterior deste Juízo e tão somente em relação ao 

presente feito. Registre-se que referida medida excpcional perdurará pelo 

período das medidas emergenciais atualmente vigentes no país, ou, pelo 

prazo da prisão decretada, se assim coincidir ou já estiver vigente. SERVE 

A PRESENTE COMO CONTRAMANDADO. CUMPRA-SE com a urgência que 

o caso requer. ÀS PROVIDÊNCIAS. Alta Floresta/MT, 17 de abril de 2020. 

Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito [1] Retirado de 

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Devedor

es-de-pensao-alimenticia-no-Ceara-deverao-cumprir-prisao-em-regime-do

miciliar.aspx, na data de 26.03.2020.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001721-73.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO(A))

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO VIEIRA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001721-73.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

VALDOMIRO VIEIRA GOMES Vistos. Defiro o requerido ao id31290965, 

atenda-se conforme requer, devendo a parte autora proceder ao regular 

andamento do feito em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 17 de abril de 2020. ANTÔNIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000393-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDICLEI DO CARMO MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000393-11.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EXECUTADO: VALDICLEI DO 

CARMO MENDES Vistos. Diante da informação de Id.31319025, INTIME-SE 

pessoalmente a parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento ao feito, cuja contagem terá início a partir da intimação 

pessoal. Ademais, determino que conste no respectivo mandado de 

intimação que, caso não se manifeste no prazo mencionado, o feito será 

extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do atual Código 

de Processo Civil. Cumpra-se expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 

16 de abril de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001794-40.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIGA COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001794-40.2020.8.11.0007. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: SIGA COMPUTADORES E 

SISTEMAS LTDA - ME Vistos. Cite-se a Parte Executada para que, nos 

termos do art. 8.º da LEF, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com 

os juros de mora, custas processuais e encargos indicados na inicial, ou 

garanta a execução. Conste no mandado que o prazo para oferecimento 

de embargos é de 30 (trinta) dias e será contado a partir da intimação da 

penhora (art. 16, inc. III da LEF). Se não for paga a dívida, nem garantida a 

execução, o Sr. Oficial de Justiça procederá a penhora de tantos bens 

quantos bastem para pagamento do débito, procedendo-se desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar do auto de penhora (art. 13, LEF). Se a 

Parte Executada não possuir bens passíveis de penhora, bem como não 

tiver domicílio ou deles se ocultarem, arrestem-se tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se desde logo a avaliação. 

Registre-se a penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas. Para as hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, reduzidos pela metade caso pagos no prazo 

de 05 (cinco) dias, sem prejuízo da eventual majoração (art. 827, caput, e 

§§ 1º e 2º do CPC). Consigno, por outro lado, que, havendo eventual 

celebração de acordo entre às Partes, sem fazer menção acerca de 

valores a serem pagos a título de honorários advocatícios, não poderá 

este Juízo fixá-los na sentença homologatória. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 17 de abril de 2020. Antônio Fábio da Silva 

Marquezini Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA nº 44/2020-CNpar O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, 

Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...   

CONSIDERANDO a Portaria nº 15/2020-DF, de 30.1.2020, que concedeu 

30 (trinta) dias de licença-prêmio ao servidor ao servidor ELDO MIRANDA 

LIMA, Matrícula nº 2324, no período de 27.1.2020 a 

25.2.2020;CONSIDERANDO laudo médico oficial apresentado pelo servidor 

na data de 12.3.2020, atestando sua incapacidade laborativa por 90 

(noventa) dias, no período de 3.2.2020 a 2.5.2020;   RESOLVE:   

REVOGAR a Portaria nº 15/2020, de 30.1.2010, que concedeu 30 (trinta) 

dias de licença-prêmio ao servidor ELDO MIRANDA LIMA, Matrícula nº 

2324, Auxiliar Judiciário – PTJ, no período de 27.1.2020 a 25.2.2020, com 

efeitos a partir de 2.2.2020.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do 

Garças, 16 de abril de 2020.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA JUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORODF/mgstable

 PORTARIA nº 44/2020-CNpar

 O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO a Portaria nº 15/2020-DF, de 30.1.2020, que concedeu 

30 (trinta) dias de licença-prêmio ao servidor ao servidor ELDO MIRANDA 

LIMA, Matrícula nº 2324, no período de 27.1.2020 a 25.2.2020;

CONSIDERANDO laudo médico oficial apresentado pelo servidor na data 

de 12.3.2020, atestando sua incapacidade laborativa por 90 (noventa) 

dias, no período de 3.2.2020 a 2.5.2020;

 RESOLVE:

 REVOGAR a Portaria nº 15/2020, de 30.1.2010, que concedeu 30 (trinta) 

dias de licença-prêmio ao servidor ELDO MIRANDA LIMA, Matrícula nº 

2324, Auxiliar Judiciário – PTJ, no período de 27.1.2020 a 25.2.2020, com 

efeitos a partir de 2.2.2020.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 16 de abril de 2020.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 314885 Nr: 10505-94.2019.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josimar Morzelle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Jara Bigio - OAB:MT 

20194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EDUARDO PRADO - 

OAB:16940/A

 13.Com tais considerações, RECONHEÇO a incidência de litispendência 

dos autos de Execução – Cód. 308931 (em apenso), ajuizada em 

12.06.2019, com os autos de Execução – Cód. 238900, ajuizado 

anteriormente (02.12.2016) e, por conseguinte, ACOLHO a preliminar 

vindicada neste feito e JULGO EXTINTO o processo de Execução – Cód. 

308931 (em apenso), sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, 

V, do CPC/2015.14.Considerando a sucumbência, CONDENO a parte 

Exequente no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que FIXO em 15% sobre o valor da causa, com base no art. 

85, §2º, CPC/2015.15.TRANSLADE-SE cópia desta decisão para os autos 

em apenso Cód. 308931.16.Transitada em julgado e cumpridas todas as 

determinações, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.17.Expeça-se o necessário.18.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 22428 Nr: 86-45.2001.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moisés da Silva Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicanor Freires dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:116521/MG, WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - OAB:MT 9.661-A

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de Ofício à Secretaria de Meio Ambiente – SEMA, 

haja vista que a decisão já proferida acerca da impenhorabilidade do bem 

imóvel protegido pela Matrícula nº. 3.628, do CRI de Água Boa/MT (fls. 

561/562), impossibilita a reapreciação da matéria.

2. Outrossim, eventual inconformismo com a decisão proferida deveria ser 

manifestada por meio do recurso cabível ou pela apresentação de fatos 

novos que o justifiquem, à cargo da parte interessada, não cabendo ao 

Juízo empreender diligências para infirmar decisão já proferida.
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3. No mesmo sentido, INDEFIRO o pedido de ofício ao INCRA acerca do 

aludido imóvel.

4. Por outro lado, DEFIRO o pedido de averbação da existência desta ação 

às margens da Matrícula nº. 3.628, do CRI de Água Boa/MT.

5. Em razão das restrições de convívio ocorridas em todo o País 

decorrentes da pandemia de COVID-19 (coronavirus), que deram origem à 

Portaria Conjunta nº. 249, de 18.03.2020, do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, que decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça e de 

todos os Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso, no período de 

20.03.2020 a 20.04.2020, bem como para se evitar eventual incursão nas 

restrições impostas pela Lei nº. 13.869, de 05.09.2019, VOLTEM-ME 

concluso para análise do pedido contido no item “5” de fls. 574, após o 

período de exceção.

6. DEFIRO o pedido de expedição de CERTIDÃO DE DÍVIDA em desfavor do 

Executado, devendo a Escrivania proceder às anotações pertinentes.

7. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219795 Nr: 2696-58.2016.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Caiado Freires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés da Silva Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miriam Rodrigues de Souza - 

OAB:38902/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 20. Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do 

CPC/2015.21. CONDENO a Embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor 

da causa, com base no art. 85, §2º, CPC/2015. No entanto, tais verbas 

deverão permanecer sob condição SUSPENSIVA de exigibilidade, pelo 

prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §3º, CPC/2015, haja vista 

que neste ato DEFIRO à Embargante os benefícios da Gratuidade da 

Justiça.22. TRANSLADE-SE cópia desta decisão para os autos de 

Cumprimento de Sentença – Cód. 22428 (em apenso).23. Após o trânsito 

em julgado e, cumpridas todas as determinações, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessárias.24. Expeça-se o necessário.25. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 222719 Nr: 4493-69.2016.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cesar Junior Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alzira Venâncio Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathalia Cristina Ferreira 

Montes - OAB:MT 19.076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 32.Diante do exposto, consubstanciado na fundamentação supra e por 

tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 1.196, do Código Civil 

de 2002 e art. 561, do CPC/2015, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial, MANTENDO, por conseguinte, a Requerida na posse 

do imóvel.33.INDEFIRO o pedido de Condenação do Autor em litigância de 

má-fé.34.CONDENO a parte Autora no pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, tendo em vista a sua natureza e o trabalho 

realizado pelo profissional, com fundamento no art. 85, §2º, CPC/2015. No 

entanto, as referidas verbas deverão ficar sob a condição SUSPENSIVA 

de exigibilidade, conforme preceitua o art. 98, §3º, CPC/2015, uma vez que 

a parte Autora é beneficiária da Justiça Gratuita (fls. 25).35.Por fim, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, CPC/2015.36.Transitada em julgado, PROCEDA-SE às baixas e 

anotações necessárias e ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de 

praxe.37.Expeça-se o necessário. 38.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 30034 Nr: 655-12.2002.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Style Factoring e Fomento Mercantil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Barreta, Gilberto Barreta Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON AVILA SCARINCI - 

OAB:6.939-MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Salazar 

Martins - OAB:27.554/MT, Gilberto Barreta - OAB:SP 27.450, Rubens 

Bortoli Junior - OAB:5.620-MT, Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 É O RELATÓRIO. DECIDO.6.Verifica-se que foi publicada a intimação da 

decisão em 20.12.2019, conforme certidão de fl. 381, tendo o Executado 

peticionado aos autos em 19.02.2020 requerendo a dilação do prazo.7.In 

casu, INDEFIRO o pedido de concessão de prazo para manifestação, uma 

vez que decorrido em muito o prazo para manifestação do Executado 

acerca da realização de constrição dos veículos, vez que devidamente 

intimado em dezembro/2019.8.CERTIFIQUE-SE a secretaria acerca do 

decurso do prazo e/ou documento pendente do Executado pendente de 

juntada.9. Após, não havendo manifestação e documento pendente do 

Executado, DEFIRO o pedido formulado pelo Exequente.10. EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação dos veículos indicado à fl. 383, a saber: 

CHEVROLET MALIBU LTZ – PLACA ETG 5415, HYOSUNG AQUILA GV650 

– PLACA DZU 4541 e PEUGEOT 405 SR – PLACA JLJ 3766, ser cumprido 

pelo oficial de justiça, de tudo lavrando-se auto, com intimação do 

Executado, na forma do art. 841, §§1º e 2º, CPC/2015.11. Os bens 

apreendidos deverão ser depositados com pessoa indicada pelo 

Exequente, haja vista a inexistência de depósito público nesta Comarca. 

Não havendo pessoa indicada como depositária, o bem será guardado em 

algum depósito particular, sob as expensas do Exequente.12. Caso o 

Oficial de Justiça não localize os veículos ou informe o Executado que já o 

vendeu, DETERMINO a intimação deste último para que apresente, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante referente a venda do bem, sob 

pena de aplicação de multa nos termos do art. 774, do CPC/2015.13. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 15 de 

abril de 2020.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241717 Nr: 470-46.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças Alves Bortolaia , Antônio 

Carlos Bortolaia, Maria Vicentina Raggiotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 470-46.2017 (CÓD.241717)

AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A

EXECUTADOS: ANTÔNIO CARLOS BORTOLAIA, MARIA DAS GRAÇAS 

ALVES BORTOLAIA E MARIA VICENTINA RAGGIOTTO

Vistos.

1. INDEFIRO o pedido de suspensão dos autos, visto que o pedido foi 

realizado em outubro/2019 já tendo decorrido prazo superior ao requerido 

para tentativa de realização de acordo entre as partes.

2. INTIME-SE o Exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias promova 

o prosseguimento do feito requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

3. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Barra do Garças, 13 de abril de 2020.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 308640 Nr: 7174-07.2019.811.0004
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Alves Bortolaia , Antônio Carlos 

Bortolaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO 

- OAB:9749-B/MT, FERNANDO CÉSAR BORTOLAIA - OAB:5.444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 PROCESSO Nº. 7174-07.2019.811.0004 - CÓD: 308640

 EMBARGOS A EXECUÇÃO

 EMBARGANTE: ANTÔNIO CARLOS BORTOLAIA E MARIA DAS GRAÇAS 

ALVES BORTOLAIA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A

Vistos.

 1. RECEBO os embargos à execução, uma vez que tempestivos (fl. 63).

 2. Ademais, INDEFIRO pedido de atribuição do efeito suspensivo, uma vez 

que conforme preceitua o art. 919 , §1° do Código de Processo Civil, a 

regra é de que os embargos não terão o efeito suspensivo, todavia, 

poderá a requerimento do embargante ser atribuído, desde que além dos 

requisitos para a concessão da tutela provisória, garanta o juízo por meio 

de penhora, depósito ou caução suficiente, o que não se vislumbra no 

presente caso. Vejamos:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. 

AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO 

REFORMADA. 1. Via de regra, os embargos à execução não terão efeito 

suspensivo, podendo, entretanto, o magistrado deferi-lo desde que 

cumpridos alguns requisitos, quais sejam, (a) presentes os requisitos para 

a concessão da tutela provisória e (b) a execução já esteja garantida por 

penhora, depósito ou caução suficientes. Inteligência do artigo 919, § 1º, 

do Código de Processo Civil. 2. Na espécie, não estando a execução 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, inviável se torna a 

atribuição de efeito suspensivo aos embargos. 3. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 3. (TJ-GO - AI: 

02798037320198090000, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de 

Julgamento: 20/11/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

20/11/2019)

3. INTIME-SE a Embargada para, querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 dias (art. 920, I, CPC/2015).

4. Diante disso, a ação principal deverá prosseguir nos termos do art. 919, 

CPC/2015.

5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças, 13 de abril de 2020.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331571 Nr: 3530-22.2020.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCO Comercio Importação, Exportação e Agropecuária 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO FRANCISCO DE SOUZA, Alexandre 

Augusto de Souza, LEIVER LIMA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ercilio de Oliveira - 

OAB:SP 27.141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3530-22.2020.811.0004 – Cód.: 331571

CARTA PRECATÓRIA

REQUERENTE: PCO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

AGROPECUÁRIA LTDA

REQUERIDO: IVO FRANCISCO DE SOUZA, ALEXANDRE AUGUSTO DE 

SOUZA, PAULO FERNANDO DE SOUZA, CYLL FARNI SOUZA DE LIMA, 

HELIA LIMA DE SOUZA e LEIVER LIMA DE SOUZA

VISTOS.

1. CUMPRA-SE conforme deprecado.

 2. Considerando que a mesma foi distribuída durante período de 

teletrabalho, ao término do referido período determinando pelo E.TJ/MT, 

ENCAMINHE-SE o feito ao Cartório Distribuidor para livre distribuição entre 

a 1ª e 2ª Varas Cíveis.

3. Após, VOLTEM os autos conclusos para verificação acerca da 

regularidade da missiva e eventual devolução à comarca de origem após 

seu cumprimento.

 4. Cuidando de medida de urgência, AUTORIZO seu imediato cumprimento 

mediante as cautelas necessárias, a fim de a segurar a integridade dos 

serventuários da justiça neste período.

5. Expeça-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 13 de abril de 2020.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 308640 Nr: 7174-07.2019.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Alves Bortolaia , Antônio Carlos 

Bortolaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO 

- OAB:9749-B/MT, FERNANDO CÉSAR BORTOLAIA - OAB:5.444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 PROCESSO Nº. 7174-07.2019.811.0004 - CÓD: 308640

 EMBARGOS A EXECUÇÃO

 EMBARGANTE: ANTÔNIO CARLOS BORTOLAIA E MARIA DAS GRAÇAS 

ALVES BORTOLAIA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A

Vistos.

 1. RECEBO os embargos à execução, uma vez que tempestivos (fl. 63).

 2. Ademais, INDEFIRO pedido de atribuição do efeito suspensivo, uma vez 

que conforme preceitua o art. 919 , §1° do Código de Processo Civil, a 

regra é de que os embargos não terão o efeito suspensivo, todavia, 

poderá a requerimento do embargante ser atribuído, desde que além dos 

requisitos para a concessão da tutela provisória, garanta o juízo por meio 

de penhora, depósito ou caução suficiente, o que não se vislumbra no 

presente caso. Vejamos:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. 

AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO 

REFORMADA. 1. Via de regra, os embargos à execução não terão efeito 

suspensivo, podendo, entretanto, o magistrado deferi-lo desde que 

cumpridos alguns requisitos, quais sejam, (a) presentes os requisitos para 

a concessão da tutela provisória e (b) a execução já esteja garantida por 

penhora, depósito ou caução suficientes. Inteligência do artigo 919, § 1º, 

do Código de Processo Civil. 2. Na espécie, não estando a execução 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, inviável se torna a 

atribuição de efeito suspensivo aos embargos. 3. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 3. (TJ-GO - AI: 

02798037320198090000, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de 

Julgamento: 20/11/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

20/11/2019)

3. INTIME-SE a Embargada para, querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 dias (art. 920, I, CPC/2015).

4. Diante disso, a ação principal deverá prosseguir nos termos do art. 919, 

CPC/2015.

5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças, 13 de abril de 2020.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 312795 Nr: 9470-02.2019.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hildeson Ferreira do Carmo, Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENILDA DA SILVA GOMES - 

OAB:19978/O, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cumpra-se a decisão de fl. 19, consignando o prazo de 15 (quinze) dias 

para a apresentação da documentação probatória da alegada 

hipossuficiência ou para o pagamento das custas processuais, sob pena 

de indeferimento da inicial.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 329407 Nr: 2587-05.2020.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Barreta Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Style Factoring e Fomento Mercantil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Salazar Martins 

- OAB:27.554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO 10.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, 

com fulcro nos artigos 915, e 918, inciso I, do Código de Processo Civil, 

REJEITO liminarmente os presentes Embargos à Execução, razão pela qual 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. 

11.PROSSIGA-SE a execução. ANEXE cópia na ação principal. 

1.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.Barra do Garças-MT, 15 de abril de 2020.MICHELL LOTFI 

ROCHA DA SILVA JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 196334 Nr: 1352-76.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Medeiros de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Freire Jardim 

Santos - OAB:MT 26.992-A, Luiz Henrique Vieira - OAB:MT 26.417-A

 SENTENÇA.

 DISPOSITIVO

22. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial.

23. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015.

24. Tendo em vista a sucumbência da Requerente, CONDENO-A no 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais FIXO em 

15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2º, 

CPC/2015.

25. Considerando que a Autora é beneficiária da justiça gratuita (fls. 27), 

SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser 

executadas se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, o Credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da Requerente (art. 

98,§3º, CPC/2015).

26. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

27. Expeça-se o necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286107 Nr: 10701-98.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hildeson Ferreira do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Genilda da Silva Gomes - 

OAB:19978-0/MT

 VISTOS.

1. INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, retirar o 

termo de penhora expedido às fl. 67, bem como para depositar o valor da 

respectiva diligência.

 2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 39547 Nr: 314-15.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Pereira Vianna Neto, Neusa Maria Fúria 

Vianna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcido Nilson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857, 

Paulo Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis 

Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT, Mário César Crema - OAB:MT 3873, Paulo 

Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 94.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos, INDEFIRO o pedido de 

conexão pleiteado pelo Executado;95. REPUTO intempestiva a impugnação 

da perícia judicial requerida pelo Executado, uma vez que apresentada de 

forma extemporânea ao prazo legal.96. Acerca dos quesitos formulados 

pelo Executado envolvendo localização da área, existência de benfeitorias 

já foram decididas anteriormente. Ademais, com relação a quesitos 

envolvendo quantidade de área de preservação e gastos com solo não 

são objetos da perícia que tem tão somente a necessidade de apurar o 

valor do arrendamento anual da propriedade pelo período em que o 

Executado permaneceu em posse. 97. INDEFIRO o pedido formulado pelo 

Executado de alteração do perito judicial nomeado por este Juízo, diante 

da ausência de qualquer hipótese prevista no CPC para alteração, 

MANTENDO sua nomeação aos autos.98. As questões relativas a perícia, 

DETERMINO a complementação pelo Sr. perito judicial. Observando-se os 

seguintes pontos:a) Período de ocupação correto a ser levado em 

consideração é de 30 de junho de 1998 a 08 de novembro de 

2015;b)Tamanho da área destinada a lavoura, fundamentadamente c) Qual 

o valor o valor do hectare em sacas de soja)Apontamento do valor da 

saca de soja de forma anual desde junho de 1998 a novembro de 2015, 

devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir do ajuizamento da 

ação e correção monetária desde a prolação da sentença, com base no 

INPC.99.Considerando a complexidade da perícia e cálculos necessários, 

FIXO o período de 60 (sessenta) dias para a sua realização.100. INDEFIRO 

o pedido de reabertura de prazo requerido pelo Executado, uma vez que 

devidamente intimado acerca da decisão de concessão do arresto, não 

interpôs competente recurso, apresentando petição de reconsideração e 

requerimentos pleiteando a liberação da soja em nome de terceiros quando 

notadamente não possui legitimidade para tanto, os quais que não tem 

condão de suspender prazo recursal.101.ACEITO o bem oferecido em 

caução que se revela idôneo por se tratar de imóvel propriedade rural, dos 

autores, conforme documen(..)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209533 Nr: 9256-50.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marques Sobrinho, Joabe Dauzacker Marques, 

Francisca Faleiros Marques, Gustavo Alexandre Rodante Buissa, Ana 

Leticia Malerba Buissa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças, Danilo Varjão Alves, Jairo Dias Pereira, IVANE DE 

CAMPOS MELO PEREIRA, Joanne Varjão, Wellington Lopes Franco, Banco 

CNH Capital S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Rodrigues de Oliveira 

Neto - OAB:MT 14.184, Ana Paula Monção Oliveira - OAB:MT 9.030, 

Gustavo Alexandre Rodante Buissa - OAB:OAB/SP 181949, Gustavo 

Dantas Dias - OAB:369102/SP., Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 

4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 DISPOSITIVO:

32. Diante de todo o exposto, CHAMO O FEITO À ORDEM e torno sem 

efeito a decisão de fls. 416/417 somente no que diz respeito à parte que 

deu os Requeridos Banco CNH Capital S/A e Espólio de José Júlio Lopes 

Campanella Angelli por citados. Por conseguinte, DETERMINO a citação e 

intimação dos mesmos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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apresentarem contestação, nos termos do art. 335, do CPC, oportunidade 

em que também deverão se manifestar quanto à alteração do pedido inicial 

feito pelos Autores, sob pena de revelia.

33. Outrossim, INTIME-SE os Requeridos representados pela Defensoria 

Publica para, no mesmo prazo, se manifestarem acerca do pedido dos 

Autores.

34. Corrija-se a capa dos autos e os respectivos registros do sistema 

para excluir o Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças do polo passivo da demanda e incluir os Requeridos Jairo Dias 

Pereira, Ivane de Campos Mello Pereira, Wellington Lopes Franco, Espólio 

de José Júlio Lopes Campanella Angelli e Banco CNH Capital S/A.

35. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225961 Nr: 6459-67.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Omni S/A- Crédito Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pena de Moura 

França - OAB:138190/SP

 SENTENÇA.

DISPOSITIVO

22. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o 

mérito da demanda, nos termos do art.487, I, CPC.

23. Em razão da sucumbência, CONDENO o Autor no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% 

sobre o valor da condenação, com fulcro no art.85, §2º, CPC, verbas que 

ficam sob a condição suspensiva de exigibilidade, visto que beneficiário 

da gratuidade da justiça (art.98, §3º, CPC/2015) (fls. 25/26).

24. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 317907 Nr: 12102-98.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Barbosa Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Sebastião Gustavo Primo Parreira - OAB:MT 

15.724, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 DISPOSITIVO

18. Pelo exposto, diante da ausência da probabilidade do direito vindicado, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado.

19. INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestarem acerca do eventual saldo remanescente da dívida.

 20. Após, conclusos.

21. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 73824 Nr: 6854-74.2007.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Maria Clemente Fantini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Donizete Fantini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Madalena da Assunção - 

OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, indefiro o pedido de fls. 188/189 e mantenho a decisão de fls. 

184, por seus próprios fundamentos.

 Compulsando os autos, cumpre-me registrar que de acordo com o art. 

319, inciso V, do Código de Processo Civil, um dos requisitos da petição 

inicial é a indicação do valor da causa.

 Com efeito, embora tenha o autor atribuído à causa, o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), factível que o valor atribuído, nitidamente não 

guarda relação com o proveito pretendido, eis que, conforme se vê as 

primeiras declarações prestadas às fls. 58/61, o patrimônio ativo 

corresponde à R$ 351.000,00 (trezentos e cinquenta e um mil reais).

Ante o exposto, intime-o para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial com a devida correção do valor da causa atualizado e proceder o 

recolhimento de custas e taxas judiciais, sob pena de extinção da ação 

com a consequente baixa na distribuição, nos termos do artigo 290 caput 

do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 202677 Nr: 5310-70.2015.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira, Terezinha Lira Borges, Orfileno 

Borges Lira, Izaurina Pereira Dias, Luiz Pereira Lira, João Pereira Lira, 

Joaquim Pereira Lira, José Pereira Lira, Maria Luiza Pereira Lira, Ana Maria 

Pereira Lira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Rosa Borges Lira, Luiz Humberto 

Lira dos Anjos, Edilson Lira dos Anjos, Dilza Maria Lira dos Anjos, 

Edivilson Lira dos Anjos, Dilson Lira dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Lucas Vinícius Lira Neves - OAB:362.290/SP, 

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Alcy Borges Lira - OAB:1096/MT, CLEBER SILVA E 

LIRA - OAB:169002/SP, SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 

9.980-B

 Compulsando os autos, cumpre-me registrar que de acordo com o art. 

319, inciso V, do Código de Processo Civil, um dos requisitos da petição 

inicial é a indicação do valor da causa.

 Com efeito, embora tenha o autor atribuído à causa, o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), factível que o valor atribuído, nitidamente não 

guarda relação com o proveito pretendido, eis que, conforme se vê na 

Guia do ITCMD (fls. 142/143 o valor venal dos bens declarados pelo 

contribuinte correspondem à R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

Ante o exposto, intime-o para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial com a devida correção do valor da causa atualizado e proceder o 

recolhimento de custas e taxas judiciais, sob pena de extinção da ação 

com a consequente baixa na distribuição, nos termos do artigo 290 caput 

do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 275837 Nr: 4622-06.2018.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Vieira de Almeida Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, 

Rogério Arantes Penteado, Ernesto Francis Arantes Penteado, Rejane 

Arantes Penteado, Christiane Arantes Penteado, Marina Castro Arantes, 

Paulo Renato Ribeiro, Michael Dias Machado Penteado, Silvia Ramos 

Nascimento, Caroline Ramos Penteado, Thales Magno Ramos Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Aires Cirineu Neto - 

OAB:6.244-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:MT 4198, Domingos Savio de Souza - OAB:MT 
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18.722, HERBERT DE SOUZA PENZE - OAB:OAB/MT 22475/O, João Luiz 

Guimarães Brum - OAB:GO 20.888, Mauricio Silveira Júnior - 

OAB:MT 22.227, Paulo Renato Ribeiro - OAB:OAB/BA29325, Rafael 

Rabaioli Ramos - OAB:14796/MT, Virginia Patrícia Santos Rocha de 

Oliveira - OAB:26.846-OAB/MT

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, 

determinando o arquivamento dos autos.Custas pelo autor.Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou esta por 

publ icada com a inserção no s is tema in format izado 

APOLO/TJMT.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 292517 Nr: 14418-21.2018.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Caetano da Silva, Divino Caetano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido de alvará judicial formulado por DIVINA CAETANO DA 

SILVA e DIVINO CAETANO DA SILVA, visando o levantamento de ativos 

financeiros depositados em conta bancária de titularidade do de cujos 

WLISSES CAETANO DA SILVA, genitor dos postulantes.

 O pedido veio acompanhado dos documentos de fls. 08/15.

 Instado a manifestar-se o Órgão Ministerial arguiu a desnecessidade de 

sua intervenção, ante a inexistência de sucessores incapazes e/ou 

ausentes.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório do necessário. Passo à decisão.

Fundamentação

 Analisando os autos, verifico pelo documento de fls. 08/09 que os 

requerentes possuem legitimidade para formular o presente pedido, sendo, 

inclusive, os únicos herdeiros do de cujos.

 Assim sendo, de rigor o acolhimento do pedido, com a autorização de 

levantamento dos valores em favor dos requerentes.

Dispositivo

 Ante o exposto julgo procedente o pedido e, por consequência autorizo o 

levantamento da importância depositada em contas bancárias de 

titularidade do de cujos WLISSES CAETANO DA SILVA, em favor dos 

requerentes DIVINA CAETANO DA SILVA e DIVINO CAETANO DA SILVA.

 Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

 Eventuais custas pela requerente.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 102458 Nr: 7461-82.2010.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rony Cezar Alves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Rubens Alves dos Reis, Espólio de 

Natalina Rita dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Lucas dos Santos Fernandes - 

OAB:22838/MT, Mauricio Silveira Júnior - OAB:MT 22.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios 

na presente fase processual.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

No rmas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 171251 Nr: 3894-38.2013.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regiane Ferreira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido postulado na inicial, para decretar a interdição de 

ANTÔNIO DA SILVA LIMA, nomeando como sua curadora a requerente 

REGIANE FERREIRA LIMA.Oficie-se ao Cartório de Registro Civil desta 

comarca, para que providencie o registro da presente decisão do 

assentamento de nascimento do interditado.Publique-se pela imprensa 

local e pelo órgão oficial por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

constando no edital o nome do interditado e do curador, a causa da 

interdição e os limites da curatela, nos termos do 6-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se, de forma 

urgente e preferencial, eis que o feito enquadra-se na situação descrita 

no artigo 153, parágrafo 2º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 183662 Nr: 5220-96.2014.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Camilla Oliveira de Paula Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Giovani Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁUREA AMÉLIA DA SILVA - 

OAB:OAB / MT 5185, Gabriel Gonçalves dos Reis - OAB:MT 20.062, 

Lais Bento de Resende - OAB:MT 11.828, Lélis Bento de Resende - 

OAB:MT 12.675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que fora concedido ao requerente, por 

meio de recurso, os benefícios da justiça gratuita.

 Ademais, o presente feito foi convertido em arrolamento comum, previsto 

no art. 664 do Código de Processo Civil, por ser o procedimento 

simplificado cogente, uma vez que o patrimônio do falecido não ultrapassa 

o limite legal estabelecido (fls. 119/120).

 As primeiras declarações foram prestadas (fls. 22/25)

 Em termos de prosseguimento, citem-se os herdeiros e intime-se o 

Ministério Público, se houver herdeiro incapaz.

 Concluídas as citações, dê-se vista às partes, em cartório e pelo prazo 

comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as 

declarações, conforme artigo 627 do Código de Processo Civil.
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 Faça o inventariante acostar comprovante de quitação do imposto de 

transmissão causa mortis ou declaração de isenção, nos termos do §5º 

do art. 664 do Código de Processo Civil, bem como promova a juntada aos 

autos, das Certidões Negativas das Fazendas Públicas Municipal, Estadual 

e Federal.

 Após, cumpridas as exigências legais acima, conclusos para 

homologação e ultimação do feito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 214726 Nr: 12286-93.2015.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Batista Neves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Batista Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Neves - OAB:MT 20.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, acostar aos 

autos a certidão negativa da Fazenda Pública Municipal, sob pena de 

arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 252542 Nr: 8012-18.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOdP, Aparecida Ortega de Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alcindo Borges de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Cristina Primo Parreira - 

OAB:20.204/MT, Sebastião Gustavo Primo Parreira - OAB:MT 15.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laura Cristina Primo 

Parreira - OAB:20.204/MT, Sebastião Gustavo Primo Parreira - 

OAB:MT 15.724

 Apesar de já ter ocorrido o recebimento da presente ação, verifica-se 

pela decisão de fls. 36 que não fora apreciado o pedido da autora 

concernente à gratuidade judiciária.

 Malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios da assistência 

judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade.

 Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), intime-se a parte para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos referidos 

pressupostos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 277064 Nr: 5455-24.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Costa Silva,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Edinardo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Espólio de Francisco 

Alderlanio Costa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 279655 Nr: 7017-68.2018.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marione Lira da Silva, Andréia Bianca Lira da Silva 

Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beatriz de Freita Costa Amadio 

- OAB:9707-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Primeiramente, cumpre-me registrar que de acordo com o art. 319, inciso 

V, do Código de Processo Civil, um dos requisitos da petição inicial é a 

indicação do valor da causa.

 Com efeito, embora tenha o autor atribuído à causa, o valor de R$ 

1.000,000 (mil reais), factível que o valor atribuído, nitidamente não guarda 

relação com o proveito pretendido.

 Ademais, apesar de já ter ocorrido o recebimento da presente ação, 

verifica-se pela decisão inicial que não fora apreciado o pedido da autora 

concernente à gratuidade judiciária.

 Malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios da assistência 

judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade.

 Ante todo exposto, intime-se o inventariante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial com comprovação do preenchimento dos 

referidos pressupostos ensejadores do deferimento da gratuidade da 

justiça e promover a correção do valor causa, sob pena de lhe ser 

aplicada a penalidade do art. 290 do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 325562 Nr: 532-81.2020.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Aparecida Pereira Fagundes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido de alvará judicial formulado por DIVINA APARECIDA 

PEREIRA FAGUNDES, visando o levantamento de ativos financeiros 

depositados em conta bancária de titularidade do de cujos MACKYLENE 

FAGUNDES SILVEIRA, filho da postulante.

 O pedido veio acompanhado dos documentos de fls. 06/29.

 Instado a manifestar-se o Órgão Ministerial arguiu a desnecessidade de 

sua intervenção, ante a inexistência de sucessores incapazes e/ou 

ausentes (fls. 32).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório do necessário. Passo à decisão.

Fundamentação

 Analisando os autos, verifico pelo documento de fls. 07/09 que a 

requerente possui legitimidade para formular o presente pedido, sendo, 

inclusive, a única herdeira do de cujos.

 Assim sendo, de rigor o acolhimento do pedido, com a autorização de 

levantamento dos valores em favor dos requerentes.

Dispositivo

 Ante o exposto julgo procedente o pedido e, por consequência autorizo o 

levantamento da importância depositada em contas bancárias de 

titularidade do de cujos MACKYLENE FAGUNDES SILVEIRA, em favor da 

requerente DIVINA APARECIDA PEREIRA FAGUNDES.

 Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

 Eventuais custas pela requerente.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 27258 Nr: 2081-59.2002.811.0004
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 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olinda Rodrigues Moreira Lima, Edilson Barbosa Rios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlon Lopes Rios

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025, BEATRIZ DE FREITAS COSTA - OAB:9707-B, 

Filipe Marcelo dos Santos Queiroz - OAB:MT-22580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025, Filipe Marcelo dos Santos Queiroz - 

OAB:MT-22580

 Inicialmente oficie ao Juízo da Quarta Vara Cível desta Comarca, 

encaminhando-lhe cópia do auto de penhora no rosto dos autos exarado à 

fl. 80.

 Sem prejuízo, cumpre registrar que embora pretenda, a sobrepartilha de 

créditos existentes em favor do de cujos e que não foram abrangidos à 

partilha inicial, deverá o interessado quantificá-lo de forma atualizada.

 Não obstante, malgrado tenha postulado os benefícios da gratuidade da 

justiça, é possível perceber dos autos a existência de elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade.

 Ante o exposto, intime-se o requerente (fl. 86) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar o seu pedido com a indicação do valor a ser 

sobrepartilhado, bem como com a comprovação do preenchimento dos 

pressupostos ensejadores do deferimento da gratuidade da justiça.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101538 Nr: 6541-11.2010.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurenes de Oliveira Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Raimundo Cicero de Oliveira, Espólio 

de Raimunda Dias de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, a cota da parte da 

herdeira Marlene Dias de Oliveira foi depositada em juízo, conforme 

comprovante de depósito encartado às fls. 81.

 Com efeito, determino que a Secretaria proceda a vinculação dos valores 

e respectivos rendimentos depositados na conta judicial que referem-se 

ao presente feito (fls. 81) e, após retornem-me conclusos para 

levantamento eletrônico dos valores, nos termos requeridos (fls. 91.

 Cumpra-se, de forma urgente e preferencial, eis que o feito enquadra-se 

na situação descrita no artigo 153, § 2º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 171442 Nr: 4157-70.2013.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Fernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, KASSIA REJANE DA SILVA MAIA - OAB:25.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Notifique-se a equipe interprofissional deste juízo para que perfaça 

estudo psicossocial com ambas as partes, e respectivos núcleos 

familiares, fazendo-se constar que o competente relatório deverá ser 

depositado em Juízo no prazo de 10 (dez) dias.

 Aportado aos autos o relatório de estudo psicossocial acima determinado, 

intimem-se as partes para querendo manifestarem-se sucessivamente em 

05 (cinco) dias, iniciando-se pela parte autora.

 Colacionadas as manifestações das partes ou certificado o decurso dos 

prazos, remetam-se os autos com vistas ao Ministério Público para 

manifestação e, após, venham-me conclusos para prolação de sentença.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 209017 Nr: 8909-17.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdPPdS, RAdS, MRPdS, APdS, WPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido articulado na inicial, por 

consequência DECLARO o Sr. PROCÓPIO PEIXOTO DA SILVA pai biológico 

da Sra. EVA ALVES DA SILVA.Oficie ao Cartório de Registro Civil 

competente a promover as retificações atinentes junto ao Registro de 

Nascimento da autora, fazendo constar a paternidade ora 

reconhecida.Fica constituído, para todos os fins, o título executivo 

judicial.Com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “a” do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Sem custas e/ou despesas 

processuais.Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 239244 Nr: 15681-59.2016.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kela Helena dos Santos Aphor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Helena de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 Compulsando os autos é possível aferir que encontravam-se os herdeiros 

inicialmente representados pela advogada Fabiana Ferreira Pedroso.

 Posteriormente, peticionou em nome da inventariante, a advogada Gnota 

M. Oliveira Alves, colacionando ao feito substabelecimento exarado em 

seu favor, sem reserva de poderes, apenas em relação aos poderes 

anteriormente conferidos por Kela Helena dos Santos Aporh, nada 

havendo em relação à representação dos demais interessados.

 Assim sendo, intimem-se pessoalmente os demais herdeiros para 

querendo manifestarem-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

ratificando ou não, os atos efetivados após a mudança da representação 

da inventariante, bem como promovendo no mesmo prazo as respectivas 

representações processuais.

 Havendo manifestação dos interessados ou certificado o decurso dos 

prazos retornem-me conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 274581 Nr: 3834-89.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosana Gomes da Rosa - 

OAB:MT 8.487-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Corinta Maria dos Arbués 

Nery - OAB:MT 21.080

 privada, de forma que a intervenção judicial na contenda deve resumir-se 
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à decisão acerca do objeto controvertido e a solvência e condução das 

questões processuais.Não cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja 

efetivação é de obrigação única e exclusiva da parte, mormente quando 

se trata de litigante que é devidamente representado por advogado 

constituído, o qual detém plenas possibilidades de, por exemplo, requerer 

certidões de cartórios imobiliários e do Departamento de Trânsito acerca 

da existência de bens em nome do executado.Portanto, sendo a 

declinação dos bens penhoráveis atribuição exclusiva da parte e não 

sendo, pelo exequente, demonstrado que diligenciou minimamente neste 

sentido, indefiro o pleito de expedição de pedido de informações.Intime-se 

a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, impulsione o 

processo, requerendo medidas que efetivamente possam solver o feito, 

sob pena de arquivamento.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 292971 Nr: 14637-34.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE CARMO FARIAS BRAGA, Fernando Caseiro 

Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:15512/MT, Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 15.076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido postulado na inicial, para modificar o regime de 

bens adotado por VIVIANE CARMO FARIAS BRAGA e FERNANDO 

CASEIRO BRAGA, pelo regime de separação total de bens.Custas pela 

parte autora.Expeça-se mandado de averbação aos Cartórios de Registro 

Civil e de Imóveis desta Comarca e, caso qualquer dos cônjuges seja 

empresário, ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades 

Afins, após o trânsito em julgado da sentença.Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intime-se os autores.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 293807 Nr: 15181-22.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariza Dias Abreu Silva, Anselmo Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tayná Maria de Sousa Santos - 

OAB:MT 16.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que não houve a publicação e 

divulgação do pedido de alteração.

 Com efeito, chamo o feito a ordem, para determinar a publicação de edital 

que divulgue a pretendida alteração de bens, nos termos do art. 734, § 1, 

do Código de Processo Civil.

 Após, voltem-me os autos conclusos para julgamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 298917 Nr: 1689-26.2019.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA CRISTINA DE PAULA FLORES SILVA, CLEONICE 

BERNARDE DAS FLORES, Jardilina Martins Suriano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Vicentede Paula Barbosa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:MT/16051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando tratar-se de processo de inventário, não havendo que se 

falar em eventual intimação da parte requerida para manifestar-se acerca 

dos aclaratórios opostos, eis que não há polo passivo, determino por 

analogia ao disposto no art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil, a 

intimação dos demais interessados para querendo, manifestarem-se em 

05 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração interpostos às fls. 

53/56.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 303841 Nr: 4421-77.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCR, MBdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Vinicius Camargo dos 

Santos - OAB:MT 19.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se o presente feito de ação de alteração consensual do regime de 

bens instituídos no casamento proposto por DANILO CRUVINEL RIBEIRO e 

MAYKY BUENO DE ALMEIDA.

 Alegam os requerentes que são casados desde 22.09.2016, sendo que 

adotaram o regime de completa e absoluta separação de bens.

 Seguem a narrativa no sentido de que o pedido de modificação do regime 

de bens se deu em virtude da vontade de construir patrimônio de forma 

conjunta, em instituir a igualdade entre os cônjuges e evitar possíveis 

aborrecimentos caso venha a faltar um dos cônjuges.

 Por tais razões, pugnam pela procedência dos pedidos elencados na 

exordial com a alteração do regime de separação total de bens para o 

regime de comunhão parcial de bens no casamento.

 Com a inicial acompanharam os documentos de fls. 10/17.

 A inicial foi recebida às fls. 18.

 Após, houve a publicação e divulgação da alteração pretendida pelos 

autores (fls. 19/20).

 Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou pela procedência do 

pedido (fls. 21/23).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o necessário para análise e decisão.

Fundamentação

 A lei 10.406/02, no seu artigo 1.639, §2º, preceitua o seguinte:

§ 2o É admissível alteração do regime de bens, mediante autorização 

judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência 

das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros.

 Já o Novo Código de Processo Civil de 2015 trouxe uma previsão 

específica na legislação processual referente a alteração do regime de 

bens, no seu artigo 734, que preceitua que:

Art. 734. A alteração do regime de bens do casamento, observados os 

requisitos legais, poderá ser requerida, motivadamente, em petição 

assinada por ambos os cônjuges, na qual serão expostas as razões que 

justificam a alteração, ressalvados os direitos de terceiros.

 No caso dos autos, verifica-se que o pedido de alteração do regime de 

bens cumpriu com o que preceitua o ordenamento jurídico, eis que o 

pedido foi justificado e a decisão de modificação de regime partiu de 

ambos os requerentes.

 Assim, considerando que ambos os cônjuges buscam modificar o regime 

de bens instituídos, sendo expressão da autonomia e vontade, não vejo 

qualquer vedação legal a tal pretensão.

 Contudo, é importante destacar que os efeitos da modificação do regime 

de bens do casamento, produz efeito a partir do trânsito em julgado da 

sentença, portanto, tem eficácia ex nunc, a fim de preservar interesses de 

terceiros que.

 Por tais razões, entendo que o pedido contido na exordial comporta 

deferimento.

 Dispositivo

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido postulado na inicial, para modificar o regime de 

bens adotado por DANILO CRUVINEL RIBEIRO e MAYKY BUENO DE 

ALMEIDA, pelo regime de comunhão parcial de bens.

 Custas pela parte autora.

 Expeça-se mandado de averbação aos Cartórios de Registro Civil e de 

Imóveis desta Comarca e, caso qualquer dos cônjuges seja empresário, 
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ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, após o 

trânsito em julgado da sentença.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se os autores.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 312609 Nr: 9356-63.2019.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Rocha Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Sandra Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juares Batista Machado - 

OAB:MT 20.185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, cumpre-me registrar que de acordo com o art. 320, do Código 

de Processo Civil, “a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação”.

 Analisando os autos, verifico que embora conste a informação de que a 

de cujos é divorciada de Djalma Ferreira da Silva, não consta dos autos a 

respectiva certidão de casamento, mostrando-se inviável a aferição do 

estado civil da inventariada, no momento do óbito.

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

dias, emendar a inicial com a devida regularização documental, sob pena 

de lhe ser aplicada a penalidade do art. 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 316867 Nr: 11588-48.2019.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elissangela Dias da Silva Castanha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinete Luiza da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Pereira dos Santos 

Neves - OAB:MT 20.056, Nathayne Ferreira Rodrigues - 

OAB:27413-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Previamente a eventual providência, determino que seja certificado o 

cumprimento do mandado de intimação expedido à fl. 34.

 Depois de cumprido o mandado, havendo manifestação em tempo hábil ou 

certificado o respectivo decurso de prazo, retornem-me conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 317370 Nr: 11858-72.2019.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elen Cristina Silva Belém, Michelly Silva Belém, Wany 

Cristina Silva Belém

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Valdeci Martins Belém

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS PINTO - 

OAB:26676/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 de nomeação de inventariante, nomeio a Sra. ELEN CRISTINA SILVA 

BELÉM ao múnus, independentemente de assinatura de termo de 

compromisso.Já constando dos autos as primeiras declarações, citem-se 

os herdeiros e intime-se o Ministério Público, se houver herdeiro 

incapaz.Concluídas as citações, abra-se vista às partes, em cartório e 

pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as 

declarações, conforme artigo 627 do Código de Processo Civil.Faça o 

inventariante acostar comprovante de quitação do imposto de 

transmissão, nos termos do §5º do art. 664 do Código de Processo Civil, 

bem como certidões negativas da Fazenda Pública municipal.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 318416 Nr: 12353-19.2019.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valquiria Mirelle Queiroz Alves, Valquiria Mirelle Queiroz 

Alves, Dilseleny Vicente Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Agostinho David de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a requerente a comprovar nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias o recolhimento das custas e despesas processuais sob pena de 

cancelamento da distribuição.

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo 

retornem-me conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 319153 Nr: 12677-09.2019.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanusa Pereira Pádua Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Leandro Alves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arlete Alves do Nascimento - 

OAB:MT 14.024, Humberto Alves do Nascimento - OAB:MT 14.040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, cumpre registrar que de acordo com o art. 319, VI e V, do 

Código de Processo Civil, um dos requisitos da petição inicial é a correta 

indicação do valor da causa.

 No entanto, in casu, embora pretenda inventariar os bens indicados às 

fls. 31/34 a requerente atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nitidamente não guardando relação com o proveito pretendido. Não 

obstante, factível ser de responsabilidade da parte o levantamento do 

valor total dos bens, inclusive eventuais créditos depositados em contas 

bancárias.

 Não obstante, malgrado tenha postulado os benefícios da gratuidade da 

justiça, é possível perceber dos autos a existência de elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade.

 Ante o exposto, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial com a devida correção do valor da causa e 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos ensejadores 

do deferimento da gratuidade da justiça.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 325369 Nr: 406-31.2020.811.0004

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karol Naves Ribeiro, Kariny Naves Ribeiro, DELMA 

NAVES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrea Lopes Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO NAVES DE 

SOUZA - OAB:35841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, cumpre registrar que de acordo com o art. 319, VI e V, do 
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Código de Processo Civil, um dos requisitos da petição inicial é a correta 

indicação do valor da causa.

 No entanto, in casu, embora pretendam partilhar os bens indicados às fls. 

04/07 os requerentes atribuíram à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nitidamente não guardando relação com o proveito pretendido.

 Não obstante, malgrado tenha postulado os benefícios da gratuidade da 

justiça, é possível perceber dos autos a existência de elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, contudo, intimados nos termos da decisão retor, deixou a 

requerente Elza de manifestar-se.

 Ante o exposto, intimem-se os requerentes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendarem a inicial com a devida correção do valor da causa e 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos ensejadores 

do deferimento da gratuidade da justiça.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 869 Nr: 273-29.1996.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abadia Gonçalves do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTIN GONÇALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realizados alguns atos processuais a parte autora afirmou ao sr. oficial 

de justiça, quando do cumprimento de um ato de intimação que não mais 

possuía interesse no prosseguimento do feito.

 Intimada a manifestar-se formalmente nos autos acerca de eventual 

interesse pela homologação de desistência quanto ao prosseguimento da 

ação, a autora manteve inerte (fl. 123).

 Não obstante, sobreveio à fl. 121, termo de declarações prestadas pelo 

interditando junto ao Órgão Ministerial, em que este afirma que a curadora 

não cumpre com seu papel, não lhe dispensa os cuidados que deveria 

dispensar-lhe, além de utilizar o dinheiro do interditando para benefício 

próprio.

Fundamentação

Ante o desinteresse da parte autora e mediante pedido do próprio 

interditando perante o Órgão Ministerial, caso é de homologação de 

desistência e extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Dispositivo

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

Por consequência, revogo a curatela anteriormente deferida à autora, 

devendo ser cancelado o respectivo termo de compromisso.

Sem custas eis que não aplicáveis à espécie.

 Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 

42/08, fica dispensado o registro da sentença.

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 191593 Nr: 11440-13.2014.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ygor Matheus de Deus Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Silvaneides Aparecida de Deus 

Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erika Sousa Nobre - OAB:MG 

136.343, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente proceda ao apensamento do deste feito à ação de 

investigação de paternidade cadastrada neste Juízo sob código 254369.

 Sem prejuízo, cadastre-se como interessada neste processo a sra. 

Ingrydys Hananda Mingoti, intimando-a, na sequência a informar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, os dados da ação de inventário dos 

bens deixados por José Carlos de Sousa, por si distribuída.

 Cumpridas as providências acima, proceda ao apensamento deste 

inventário ao inventário mencionado no parágrafo anterior e, então, 

retornem-me conclusos para aferição do preenchimento ou não dos 

requisitos para eventual cumulação dos inventários e manutenção da Sra. 

Ingrydys como interessada no feito, bem como eventual necessidade de 

suspensão do presente feito.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 223586 Nr: 5008-07.2016.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Elias Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:GO 12.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Já tendo transcorrido lapso temporal consideravelmente superior ao 

requerido à fls. 148/149, proceda a intimação da inventariante por meio de 

seu patrono, a requerer o que entender de direito em termos de 

prosseguimento, consignando para cumprimento o prazo de 10 dias.

Havendo inércia, reitere-se a intimação, porém de forma pessoal, no 

endereço informado nos autos e com prazo para cumprimento de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1º do art. 485, 

do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 248711 Nr: 5343-89.2017.811.0004

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Piedade Araújo Figueiredo, André Luiz Santos 

Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Trindade do Nascimento 

- OAB:27318B MT, Larissa Lauda Burmann - OAB:MT 18476, 

Lindalva de Fátima Ramos- Defensora Pública - OAB:DP, Paulo 

Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, Rosana Gomes da 

Rosa - OAB:MT 8.487-B, Sandra Negri - OAB:MT 18472-B, Valdeir 

Ribeiro de Jesus - OAB:MT-15269-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Oficie à Secretaria Municipal de Saúde a indicar nos autos, no prazo de 

10 dias, local, data, horário e, também, profissional médico para proceder 

perícia médica do interditando visando aferir a extensão da incapacidade 

aventada, respondendo aos quesitos das partes.

 Cumprida a providência acima, intime-se o interditando pessoalmente 

acerca do local e data assinalados para realização da perícia, conforme 

exigência do art. 474 do Código de Processo Civil.

 Com o aporte do laudo, intimem-se o Ministério Público e o curador 

especial para manifestação.

 Intimem-se.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 262088 Nr: 14296-42.2017.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wastro José Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rita Quirino Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio de Freitas Moraes - 

OAB:GO 21.287
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Defiro a cota ministerial de fl. 72.

 Notifique-se a equipe interprofissional deste juízo para que perfaça o 

estudo psicológico e social com as partes Wastro José Ribeiro e Rita 

Querino Ribeiro, fazendo-se constar que o competente relatório deverá 

ser depositado em Juízo no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, remetam-se os autos ao Ministério Público.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 264076 Nr: 15562-64.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOSP, VSFdC, GSFdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corinta Maria dos Arbués Nery 

- OAB:MT 21.080, Rosemeire Cristina Andreotti - OAB:24038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Marcos Adorno 

Santos - OAB:18.487 -MT

 Remetam-se os autos com vistas ao Ministério Público para manifestação 

e, após, conclusos para prolação de sentença.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 264129 Nr: 15589-47.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egidio Clair Quinhones

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria do Bomfim Sousa Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos dos Santos Silva Junior 

- OAB:21662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o processo envolve interesse de incapaz, remetam-se 

os autos ao Ministério Público, nos termos do artigo 178, inciso II, c/c 179, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 268515 Nr: 18409-39.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice da Costa Resende Machado, Viviane Vergilio 

Greff Machado, Simone Aparecida Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Gaspar Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lilian Pereira de Almeida - 

OAB:27721/GO, Lillian Pereira de Almeida Lourenço - OAB:GO 

27.721, Sebastião Gonçalves da Silva - OAB:31.079 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, cumpre registrar que de acordo com o art. 319, VI e V, do 

Código de Processo Civil, um dos requisitos da petição inicial é a correta 

indicação do valor da causa.

 No entanto, in casu, embora pretenda inventariar os bens indicados às 

fls. 86/89 o requerente atribuiu à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais), 

nitidamente não guardando relação com o proveito pretendido.

 Não obstante, malgrado tenha postulado os benefícios da gratuidade da 

justiça, é possível perceber dos autos a existência de elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade.

 Ante o exposto, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial com a devida correção do valor da causa e 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos ensejadores 

do deferimento da gratuidade da justiça.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 273238 Nr: 3106-48.2018.811.0004

 AÇÃO: Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdCCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Relatório

 Tratam-se os presentes autos de pedido de abertura de testamento 

público dos bens deixados por CELINA CAVALCANTE ROCHA CRUZ em 

favor de ROSANGELA DOS SANTOS ROCHA DE SOUZA.

 O pedido veio acompanhado com os documentos de fls. 08/21 e 36/40.

 Citados os herdeiros, não houve objeção ao pedido.

 É o relatório do necessário. Passo à decisão.

Fundamentação

 Como se vê do relatório, trata-se do pedido de homologação, registro e 

cumprimento de testamento público deixado por disposição de última 

vontade da Sra. Celina Cavalcante Rocha Cruz.

 Devidamente citados os interessados não apresentaram objeção ao 

pedido, não havendo, portanto, óbice à homologação, registro e 

cumprimento do testamento acostado às fls. 36/38, eis que além de 

cumpridos os requisitos dos artigos 1.864 e ss. do Código Civil, não há 

eventuais dúvidas a serem esclarecidas.

Dispositivo

 Ante o exposto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, os termos constantes do inventário colacionado às fls. 36/38, 

relativamente aos bens deixados pela falecida CELINA CAVALCANTE 

ROCHA CRUZ em favor da sucessora testamentária ROSANGELA DOS 

SANTOS ROCHA DE SOUZA determinando o respectivo registro, 

arquivamento e cumprimento.

 Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

 Sem custas.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 282682 Nr: 8697-88.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVSdO, Franciele Soares da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alfredo Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CANDIDO DO 

NASCIMENTO RODRIGUES - OAB:46858/go

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, cumpre registrar que malgrado tenha postulado os benefícios 

da gratuidade da justiça, é possível perceber dos autos a existência de 

elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade.

 Não obstante, embora conste da certidão da óbito do de cujos, que este 

possuía companheira quando do óbito, deixou a requerente de qualificá-la, 

providência imprescindível ao deslindo do feito e de total responsabilidade 

da parte interessada, in casu, da requerente.

 Ante o exposto, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial com a devida correção da inicial bem como 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos ensejadores 
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do deferimento da gratuidade da justiça.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 299343 Nr: 1931-82.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, GEICIMAR CAMPOS DUQUES SOUZA - OAB:25.363, 

Paulo Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, Vanessa 

Siqueira Melo - OAB:21098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Fernandes Terra - 

OAB:48220, Josenildo Cicero da Silva - OAB:47.349

 Remetam-se os autos com vistas ao Ministério Público para manifestação 

e, após, conclusos para saneamento ou prolação de sentença, conforme 

o caso.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 310406 Nr: 8155-36.2019.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSds, Maria de Lourdes da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Lucilene Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro a cota ministerial de fl. 47/48.

 Intime-se a Fazenda Pública, a fim de auferir eventual interesse no feito.

 Intime-se a parte autora para colacionar aos autos as certidões negativas 

da falecida, oriundas dos três níveis das Fazendas Públicas.

 Após, remetam-se os autos ao Ministério Público.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 179152 Nr: 1185-93.2014.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRA, VRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TRAJANO FILHO - 

OAB:7098

 Inicialmente, cumpre-me registrar que o pedido formulado às fls. 

167/170-vs, trata-se de uma nova ação, apenas distribuída por 

dependência ao presente feito, não se tratando de peticionamento no 

presente processo, cuja juntada fora efetivada de forma equivocada.

 Ante o exposto, proceda ao desentranhamento da petição colacionada às 

fls. 167/170-vs e respectivos documentos com posterior encaminhamento 

ao cartório distribuidor para retificação da distribuição, que deverá ocorrer 

como ação autônoma, apenas distribuída por dependência a este feito.

 Após, proceda o apensamento a este feito e, então retornem-me 

conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 245624 Nr: 3311-14.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdSQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Carvalho de Queiroz - 

OAB:26488/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, identifique-se o dorso do presente feito com as tarjas 

previstas no art. 347, inciso V e VI da CNGC, sem prejuízo do disposto no 

art. 1.372 da CNGC, a fim de facilitar a identificação visual da situação 

processual, eis que o presente feito detém prioridade na tramitação, nos 

termos artigo 1.048, inciso II do Código de Processos Civil.

 O atual Código de Processo Civil, inovando no ordenamento jurídica pátrio, 

trouxe em seu bojo, expressamente, o princípio da cooperação.

 Por referida norma principiológica, insculpida primeiramente no capítulo do 

regramento adjetivo que trata das Normas Fundamentais do Processo Civil, 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º, 

caput).

 Por referido princípio, que nada mais é do que um corolário do princípio 

constitucional do contraditório, “o contraditório é valorizado como 

instrumento indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não 

apenas como uma regra formal que deve ser observada para que a 

decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil: 

introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de 

conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2016).

 A interpretação que se extrai de referida norma é que as partes podem – 

e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a decisão meritória 

seja alcançada da melhor forma possível.

 Não se trata de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, 

mas de questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes 

na influenciação do magistrado.

 No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Novo Código 

de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016):

A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente de sua 

participação no processo, levando aos autos alegações e provas que 

auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais ativa a 

parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, desde 

que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC.

 Partindo de tais premissas, e considerando a atual fase processual, 

vemos que o caso seria de sanear e organizar o processo, delimitando o 

juiz as questões de fato e direto controvertidas, o ônus e a distribuição 

probante bem como, se for o caso, delimitar a atividade probatória.

 Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como saneá-lo neste 

momento.

 Primeiro porque não fora às partes oportunizada, após a estabilização da 

demanda, qualquer manifestação específica acerca do que entendem elas 

sobre as questões de fato e direito supostamente controvertidas.

 E entendemos que, pelo princípio da cooperação, tal manifestação deve 

ser oportunizada, eis que na inicial não detém o autor, ainda, acesso ao 

mérito da defesa do réu, que pode, por vezes, confessar parte do direito 

controvertido ou mesmo não contestar algum ponto fático específico.

 Além disso, malgrado a lei preveja a possibilidade de marcação de 

audiência para tal finalidade, nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca do tema, o que garante inclusive maior 

celeridade no processo.

 Ademais, não houvera, como exigido por lei, a especificação de provas, 

mas somente o uso do adágio de que intencionam as partes provar o 

alegado com a utilização de todos os meios probatórios admitidos.

 Saliente-se que o atual Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015), mantendo a tradição processual pátria, especificou, em 

seu artigo 319, inciso VI que:

Art. 319. A petição inicial indicará:

(…)

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados;

 A intenção do legislador, ao manter referido dispositivo referente ao 

requisito da petição inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o 

comando insculpido no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis 

que a argumentação, já na petição inicial, das provas que pretende a parte 

produzir é, na verdade, uma clara indicação de que impossível é a 

surpresa processual, em absoluto respeito ao princípio do contraditório e 

da ampla defesa.

 Tanto é que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como 

requisito da contestação a especificação das provas que o réu pretende 
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produzir (artigo 336 caput do Código de Processo Civil).

 No entanto, em detrimento de todos os referidos comandos legais, virou 

praxe na cultura jurídica a menção, tanto na petição inicial quanto na 

contestação, o pedido de produção de “todas as provas admitidas em 

direito”, como de fato ocorrera.

 Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis literis, 

haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande maioria das 

petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, caso seria de 

declaração da preclusão da possibilidade de especificação de provas.

 No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o 

entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios de 

prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg no 

REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se realmente 

fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima necessidade de 

que a indicação das provas constasse em lei nas fases postulatória e 

contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer carga 

indicativa em tais pedidos.

 Na sistemática do antigo Código de Processo Civil, não haviam muitos 

problemas com tal situação – razão pela qual entendemos que, 

rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve se alterar -, eis que, na 

antiga metodologia processual, não havendo a composição entre as 

partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear o feito e fixar o ponto 

controvertido, quando então haveria nova necessidade de especificação 

de provas.

 Ou seja, no anterior regramento, haveria o aprazamento de audiência de 

tentativa de conciliação após a estabilização do processo e, não sendo 

esta obtida, ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o 

processo.

 Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema.

 E tal possibilidade preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que 

por mais que caiba ao juiz condutor do feito a determinação das provas a 

serem produzias, a indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual 

não pode – principalmente quando a discussão meritória trata de objetos 

privados e totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena 

inclusive da violação de sua parcialidade na condução do feito.

 Outrossim, com as normas constantes na atual legislação, não há mais a 

ocorrência da audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela 

acontece numa fase anterior à estabilização do processo e sem a 

participação do juiz.

 Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal audiência 

é aprazada.

 Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento do feito seja efetivado 

em gabinete ou, se entender o juiz e as partes cabível, que seja designada 

audiência especificamente com tal finalidade, conforme norma aposta no 

artigo 357, parágrafo 3º do Código de Processo Civil.

 No entanto, a designação de audiência específica para tal em todo e 

qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande maioria das 

vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada num ato 

que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma singela.

 Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida.

 Na oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos 

por controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

 Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir todas as 

provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples de 

eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à ela, 

qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.

 Fica às partes facultado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no 

prazo acima assinalado, a apresentação de negócio jurídico processual 

consistente na delimitação consensual das questões de fato e direito, a 

qual, se homologada, vinculará as partes e o juiz.

 Ficam as partes advertidas que a ausência de manifestação quanto aos 

pontos supostamente controvertidos ocasionará a impossibilidade de 

solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme preconiza o parágrafo 1º 

do regramento citado, sendo que a ausência de especificação 

minudenciada de provas ocasionará a preclusão da possibilidade de sua 

produção.

 Após, venham-me os autos conclusos para a solvência das eventuais 

questões processuais pendentes bem como para o efetivo saneamento do 

feito.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 265640 Nr: 16580-23.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Poliana Mendonça Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Diego Rocha Silverio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , especificar minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob 

pena de preclusão.Saliente-se que a mera alegação da parte que quer 

produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e 

simples de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em 

relação à ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, 

será interpretada como ausência de especificação.Fica às partes 

facultado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima 

assinalado, a apresentação de negócio jurídico processual consistente na 

delimitação consensual das questões de fato e direito, a qual, se 

homologada, vinculará as partes e o juiz.Ficam as partes advertidas que a 

ausência de manifestação quanto aos pontos supostamente 

controvertidos ocasionará a impossibilidade de solicitar esclarecimentos 

ou ajustes, conforme preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, 

sendo que a ausência de especificação minudenciada de provas 

ocasionará a preclusão da possibilidade de sua produção.Após, 

venham-me os autos conclusos para a solvência das eventuais questões 

processuais pendentes bem como para o efetivo saneamento do 

feito.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 272674 Nr: 2749-68.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinaldo Goreti Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia Fernandes Gomes, José Carlos 

Gomes, ANA LÍDIA FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Uerica Ribeiro da Silva - 

OAB:24159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 será interpretada como ausência de especificação.Fica às partes 

facultado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima 

assinalado, a apresentação de negócio jurídico processual consistente na 

delimitação consensual das questões de fato e direito, a qual, se 

homologada, vinculará as partes e o juiz.Ficam as partes advertidas que a 

ausência de manifestação quanto aos pontos supostamente 

controvertidos ocasionará a impossibilidade de solicitar esclarecimentos 

ou ajustes, conforme preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, 

sendo que a ausência de especificação minudenciada de provas 

ocasionará a preclusão da possibilidade de sua produção.Após, 

venham-me os autos conclusos para a solvência das eventuais questões 

processuais pendentes bem como para o efetivo saneamento do 

feito.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 273788 Nr: 3416-54.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCRdS, MEdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GACdCN, KRdS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nubbia Camila Nunes Paiva - 

OAB:22484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Antônio João Ferreira Iglesias - OAB:MT 

3.166-A, CINTIA ARBUÉS NERY DA SILVA - OAB:9.923-B, Corinta 

Maria dos Arbués Nery - OAB:MT 21.080, Humberto Alves do 

Nascimento - OAB:MT 14.040, Leonardo André da Mata - OAB:MT 

9.126, Paulo Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, 

ROSIMEIRE CRISTINA ANDREOTTI - OAB:24.038/MT

 Inicialmente, identifique-se o dorso do presente feito com as tarjas 

previstas no art. 347, inciso V e VI da CNGC, sem prejuízo do disposto no 

art. 1.372 da CNGC, a fim de facilitar a identificação visual da situação 

processual, eis que o presente feito detém prioridade na tramitação, nos 

termos artigo 1.048, inciso II do Código de Processos Civil.

 Acolho o pedido ministerial (fls. 153) e determino que Equipe 

Interprofissional deste juízo seja notificada para que perfazer o estudo 

psicossocial com as partes e respectivo núcleo familiar, a fim de averiguar 

a atual situação da menor, as condições do genitor para o exercício do 

direito de visitas, bem como as reais vantagens do pedido de guarda, 

fazendo-se constar que o competente relatório deverá ser depositado em 

Juízo no prazo de 10 (dez) dias.

 Com o aporte dos relatórios supramencionados, remetam os autos com 

vistas ao Ministério Público para manifestação e, após retornem-me 

conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, de forma urgente e preferencial, eis que o feito enquadra-se 

na situação descrita no artigo 153, § 2º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 280455 Nr: 7442-95.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSMV, CHMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDEUNICE LOPES - 

OAB:17890/O

 tidos por controvertidos bem como em relação ao ônus probante, 

especificar minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob 

pena de preclusão.Saliente-se que a mera alegação da parte que quer 

produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e 

simples de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em 

relação à ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, 

será interpretada como ausência de especificação.Fica às partes 

facultado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima 

assinalado, a apresentação de negócio jurídico processual consistente na 

delimitação consensual das questões de fato e direito, a qual, se 

homologada, vinculará as partes e o juiz.Ficam as partes advertidas que a 

ausência de manifestação quanto aos pontos supostamente 

controvertidos ocasionará a impossibilidade de solicitar esclarecimentos 

ou ajustes, conforme preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, 

sendo que a ausência de especificação minudenciada de provas 

ocasionará a preclusão da possibilidade de sua produção.Após, 

venham-me os autos conclusos para a solvência das eventuais questões 

processuais pendentes bem como para o efetivo saneamento do 

feito.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 282246 Nr: 8432-86.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBdOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdCS, AAdOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - 

OAB:11475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A

 De rigor, o deferimento dos pedidos de fls. 77/76.

 Intime-se a parte autora, por meio da Defensoria Pública para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada pelo requerido.

 Ademais, expeça-se carta precatória à Comarcar da Currais Novo-RN, 

com a finalidade de realizar novo estudo psicossocial com a requerente.

 Com o aporte do relatório, remetam-se os autos com vistas ao Ministério 

Público para manifestação e, após retornem-me na sequencia concluso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 284392 Nr: 9713-77.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCBFR, JBdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMFRD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora deixou de declinar 

o endereço que o executado possa ser citado, cingindo-se em requer a 

expedição de carta precatória para os endereços localizados nos autos 

cód. 290919.

 Indefiro o pedido da parte autora, em razão de ser atribuição da parte 

declinar nos autos o endereço do devedor.

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificar no 

presente feito o endereço que o executado poderá ser localizado, sob 

pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 286972 Nr: 11204-22.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARB, ALBN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Pedro Guimarães Souza - 

OAB:25203-O /MT, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande maioria das vezes a 

controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada num ato que, 

apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma singela.Assim, 

com vistas à garantir a efetiva participação das partes na solvência da 

demanda e por não ser possível, com as informações constantes nos 

autos, determinar quais provas podem ser produzidas, determino que 

sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida.Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz.Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção.Após, venham-me os autos conclusos para 

a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem como 

para o efetivo saneamento do feito.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 297081 Nr: 785-06.2019.811.0004
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 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMF, JDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inc. II do CPC).

 No mais, previamente à análise ao pedido de tutela de urgência, 

notifique-se a equipe interprofissional deste juízo para que perfaça estudo 

psicossocial com o menor e respectivo núcleo familiar, fazendo-se 

constar que o competente relatório deverá ser depositado em Juízo no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Com o aporte do relatório, remetam-se os autos com vistas ao Ministério 

Público para manifestação e, após retornem-me conclusos para 

deliberação acerca do pedido de tutela de urgência e citação dos 

requeridos.

 Cumpra-se, de forma urgente e preferencial, eis que o feito enquadra-se 

na situação descrita no artigo 153, § 2º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 298283 Nr: 1386-12.2019.811.0004

 AÇÃO: Curatela->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanildo do Pinto Guirra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César de Sousa Guirra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE FREITAS ARANTES - 

OAB:11700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido postulado na inicial, para decretar a interdição de 

PAULO CÉSAR DE SOUSA GUIRRA, nomeando como seu curador o 

requerente EVANILDO PINTO GUERRA.Oficie-se ao Cartório de Registro 

Civil desta comarca, para que providencie o registro da presente decisão 

do assentamento de nascimento do interditado.(...)- CNGCJ/MT, aprovada 

pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se, de forma urgente e 

preferencial, eis que o feito enquadra-se na situação descrita no artigo 

153, parágrafo 2º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 305979 Nr: 5555-42.2019.811.0004

 AÇÃO: Curatela->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sônia Salete Zavareze, Detilde Maria Zavareze

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beatriz de Freita Costa Amadio 

- OAB:9707-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, defiro a curatela provisória da interditada DETILDE MARIA 

ZAVAREZE a sua irmã SÔNIA SALETE ZAVAREZE, determinando que 

seja lavrado o respectivo termo de compromisso, ficando autorizada, 

provisoriamente, a realizar os atos necessários para gerir e administrar os 

bens da interditanda, ficando a curadora nomeada fiel depositária dos 

valores recebidos e também obrigada à prestação de contas quando 

instada para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no art. 553 do 

Código de Processo Civil.Cite-se a interditada cientificando-a de que 

poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sendo-lhe ainda facultado constituir advogado e, caso não faça, ser-lhe-á 

nomeado curador especial (Código de Processo Civil, arts. 751 e 

752).Intimem-se.Notifique-se o Ministério Público.Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 314586 Nr: 10336-10.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ene Carolina Ferreira Souza - 

OAB:22.477-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Apesar de já ter ocorrido o recebimento da presente ação, verifica-se 

pela decisão de fls. 36 que não fora apreciado o pedido da autora 

concernente à gratuidade judiciária.

 Malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios da assistência 

judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade.

 Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), intime-se a parte para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos referidos 

pressupostos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 328979 Nr: 2376-66.2020.811.0004

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliziomar Jesus Plácido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Marques Parreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson José Bratti - OAB:MT 

4.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 sem que a outra parte seja ouvida, ainda que tais alegações sejam 

eivadas de eloquência e relevância.Ainda que assim não fosse, quer na 

realidade o autor que o Juízo determine averbações premonitórias junto às 

matrículas dos bens imóveis pertencentes ao espólio de Sandra Maria 

Marques Parreira, fazendo constar a existência da presente 

demanda.Contudo, referida medida pode ser requerida pela parte 

interessada diretamente ao Cartório de Registro de Imóveis competente, 

independentemente de determinação judicial.Isto posto, nego, por hora, a 

tutela de urgência pleiteada, sem que haja qualquer impedimento para sua 

análise posterior.Sem prejuízo, considerando que a teor do disposto no 

art. 310, do Código de Processo Civil, o indeferimento da tutela cautelar em 

caráter antecedente, não obsta que a parte formule o pedido principal, 

determino a intimação do autor, a promover emenda da inicial, devendo 

indicar nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o pedido e a causa de 

pedir, com todas as suas especificações, advertindo o autor que deverá 

atentar-se para eventual necessidade de correção do valor da causa e 

recolhimento de eventuais custas remanescentes, a depender dos 

pedidos formulados.Após, venham-me conclusos para deliberações 

acerca do recebimento da ação principal e citação.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 212570 Nr: 11002-50.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGB, RGB, EDdS, ACdSB, RCGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON MARTINI - OAB:

 Diante do exposto, proceda ao arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios 

na presente fase processual.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 
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processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 220227 Nr: 2966-82.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELB, SBdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juares Batista Machado - 

OAB:MT 20.185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente cumpre registrar a inviabilidade de análise do pedido retro 

formulado, sem que seja colacionada aos autos a matrícula atualizada do 

imóvel registrado junto ao Cartório do Primeiro Ofício desta Comarca sob 

nº 30067.

 Ante o exposto, intime-se a exequente a requerer o que entender de 

direito em termos de prosseguimento consignando para cumprimento o 

prazo de 10 (dez) dias sob pena de arquivamento.

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo 

retornem-me conclusos para deliberação.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 221764 Nr: 3924-68.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEdSR, CSdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CQR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zenilda Teodora de Lima Silva - 

OAB:MT 17.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De rigor, o arquivamento dos autos conforme já determinado às fls. 58-vs.

 Isso porque, além de já extinto o feito sem resolução de mérito, factível 

que embora protocolada a petição de fls. 54/55 em momento anterior a 

prolação da sentença supramencionada, referida petição é intempestiva, 

tendo em vista a intimação efetivada à fl. 52.

Não obstante, em que pese intimada da extinção do feito (fl. 57), a 

exequente nada manifestou, deixando transcorrer in albis o prazo para 

apresentar eventual recurso.

 Assim sendo, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 237587 Nr: 14530-58.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoena Camerino de 

Azevedo - OAB:MT 13314-B, Arísio Monteiro de Magalhães - 

OAB:14036-MT, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035

 De rigor o acolhimento do pedido à fl. 116, eis que extinta a ação sem 

resolução de mérito.

 Assim sendo, proceda à baixa das constrições de bens efetivadas 

nestes autos.

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

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 238959 Nr: 15453-84.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LZS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RF, RF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina de Jesus P. S. 

Scotton - OAB:MT 20.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA PICCIRILLO 

GOMIDE - OAB:23.337, ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE - 

OAB:23337/MT, Aridaque Luís Neto - OAB:MT 3.252, CRISTIANO DE 

BARROS NASCIMENTO - OAB:23507/MT

 Inicialmente cumpre registrar que os benefícios da gratuidade da justiça 

cingem-se às custas e despesas processuais não se entendendo à 

eventuais custas de exames periciais.

 Nesse passo e considerando ser ônus da autora provar os fatos por si 

alegados, determino a intimação da parte autora a depositar nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias, o valor dos honorários do Sr. Perito, sob pena de 

preclusão à realização da prova.

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos para deliberação.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 244984 Nr: 2759-49.2017.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira Damasceno, Jean Carlos Damasceno 

Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Cesar Damasceno Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA MARIA VASCO REIS - 

OAB:21362/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da certidão exarada à fl. 111, oficie ao Juízo da 

Quarta Vara Cível desta Comarca para que informe nos autos, se possuí, 

armazenada em seus arquivos, a mídia referente à audiência de entrevista 

do interditando e, caso positivo, para que forneça respectiva gravação em 

CD, viabilizando assim a ultimação do feito.

 Prestada a informação, renove-se a vista ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 245077 Nr: 2833-06.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSF, DS, IVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVF, DS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, MARCOS AURÉLIO RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES - OAB:20.607, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 jurisdicional de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo 

grau de jurisdição superior.Outrossim, não verificando este órgão 

jurisdicional qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os 

embargos – por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe 

provimento.Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 255352 Nr: 9816-21.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DTdJdS, SEdJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrey da Silva Carvalho - 

OAB:MT 15.748, Isabelle de Baptista - OAB:MT 19.065, Josias Alves 

Vitor Trindade - OAB:MT 16.506, Larissa Lauda Burmann - OAB:MT 

18.476-B, Paulo Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, 

Roberta Corezza de Toledo Ribeiro - OAB:11592/MT, Rosana 

Gomes da Rosa - OAB:MT 8.487-B, Sandra Negri - OAB:MT 18472-B, 

Thaisa Maira Rodrigues Held - OAB:14478/MT, Valdeir Ribeiro de 

Jesus - OAB:MT-15269-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à ela, 

qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz.Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção.Após, venham-me os autos conclusos para 

a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem como 

para o efetivo saneamento do feito.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 266504 Nr: 17079-07.2017.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Garcita Abadia Belem, Ubaldina Abadia Belem

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Madalena da Assunção - 

OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Oficie à Secretaria Municipal de Saúde a indicar nos autos, no prazo de 

05 (cinco) dias, profissional médico para proceder perícia médica da 

interditanda visando aferir a extensão da incapacidade aventada.

 Consigne, na oportunidade, que a perícia deverá ser realizada na 

residência da interditanda, tendo em vista sua dificuldade de locomoção, 

sendo que ambas as partes deverão ser previamente cientificadas da 

data e horário agendados, motivo pelo qual, o agendamento deverá ser 

feito com tempo hábil ao respectivo cumprimento.

 Com o aporte do laudo, intimem-se o Ministério Público e o curador 

especial para manifestação.

 Intimem-se.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 271901 Nr: 2206-65.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACAdO, MAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMdOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL CARDOSO DE SOUZA - 

OAB:13.303/O

 Defiro o pleito ministerial de fl. 75.

 Intime-se a parte autora, pessoalmente, para manifestar acerca dos 

comprovantes de depósitos bancários de fls. 63/69, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Saliento que o silêncio será interpretado como quitação da obrigação.

 Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 273192 Nr: 3079-65.2018.811.0004

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz.Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção.Sem prejuízo, intimem-se as partes acerca 

do julgamento do agravo de instrumento nº 1004430-68.2018.8.11.0000, 

cuja decisão foi colacionada às fls. 114/115-vs.Após, venham-me os 

autos conclusos para a solvência das eventuais questões processuais 

pendentes bem como para o efetivo saneamento do feito.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 274039 Nr: 3566-35.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NKMBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Bianca Lopes Pereira 

Santana - OAB:31056GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Priscila Tauil Adolfo - 

OAB:MT 16.693

 das questões de fato e direito, a qual, se homologada, vinculará as partes 

e o juiz.Ficam as partes advertidas que a ausência de manifestação 

quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará a 

impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção.Após, venham-me os autos conclusos para 

a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem como 

para o efetivo saneamento do feito.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 274671 Nr: 3884-18.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAdOJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdO, EGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Crivania da Silva Cunha 

Teixeira - OAB:OAB/MT23006/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Maria Fonseca S. 

Lira - OAB:MT-16.656

 Remetam-se os autos com vistas ao Ministério Público para manifestação 

e, após, conclusos para prolação de sentença.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 276373 Nr: 5001-44.2018.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mari Nereide Palácio Gonzalez

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodston Ramos Mendes de 

Carvalho - OAB:24521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente cumpre registrar a inviabilidade de acolhimento do pedido à 

fl.52 eis que a autorização judicial para levantamento dos valores deverá 

ser expedida nos termos da sentença proferida às fls. 45/46, cujo trânsito 

em julgado restou certificado à fl. 48 sem que houvesse interposição de 

recurso por eventuais interessados.

 Ante o exposto, expeça-se o necessário ao integral cumprimento da 

sentença supramencionada.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 291065 Nr: 13646-58.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMS, JGMR, WA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro a cota ministerial de fl. 62.

 Notifique-se a equipe interprofissional deste juízo para que perfaça o 

estudo psicológico e social complementar com a criança Matheus Marques 

Silva, eis que restou ausente a entrevista com o mesmo em fls. 56/61, 

fazendo-se constar que o competente relatório deverá ser depositado em 

Juízo no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, remetam-se os autos ao Ministério Público.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 291070 Nr: 13650-95.2018.811.0004

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ITET

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO ALVES TEIXEIRA - 

OAB:23254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro a cota ministerial de fl. 27.

 Notifique-se a equipe interprofissional deste juízo para que perfaça o 

estudo psicológico e social do caso com a guardiã provisória da requerida, 

bem como o estudo complementar da requerida, realizado por assistente 

social, eis que restou ausente em fls. 21/23, fazendo-se constar que o 

competente relatório deverá ser depositado em Juízo no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Após, remetam-se os autos ao Ministério Público.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 292012 Nr: 14179-17.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEAdS, DAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Sousa Setuba 

Milhomem - OAB:23.325B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 ausência de manifestação quanto aos pontos supostamente 

controvertidos ocasionará a impossibilidade de solicitar esclarecimentos 

ou ajustes, conforme preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, 

sendo que a ausência de especificação minudenciada de provas 

ocasionará a preclusão da possibilidade de sua produção.Após, 

venham-me os autos conclusos para a solvência das eventuais questões 

processuais pendentes bem como para o efetivo saneamento do 

feito.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 300297 Nr: 2516-37.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WML, WMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO GOMES PIAUI - 

OAB:6633-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Marcos Adorno 

Santos - OAB:18.487 -MT

 Ante o exposto, indefiro por ora o pedido da parte credora, nos termos 

em que foi formulado, e determino sua intimação para indicar bem à 

penhora e em valor menor do que a dívida a ser satisfeita, 

comprovadamente, demonstrando ainda que o mencionado bem 

encontra-se livre de outros gravames ou impedimentos legais, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 302010 Nr: 3410-13.2019.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAdP, LAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJdPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Felipe Mota Maranhão - 

OAB:22119/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pretende a parte exequente a prática de atos pelo juízo, nos termos do 

Princípio da Cooperação previsto no novo CPC/2015, a fim de garantir seu 

direito ao recebimento de crédito.

Contudo, no dia 24 de Setembro de 2019, o Congresso Nacional, 

representante da vontade do povo brasileiro, aprovou a Lei nº 

13.869/2019, que “define os crimes de abuso de autoridade, cometidos 

por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou 

a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído.”

Dentre os novos crimes de abuso de autoridade, está o delito previsto no 

artigo 36:

“Art. 36. Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos 

financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado 

para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte da 

excessividade da medida, deixar de corrigi-la:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.”

Inicialmente, ressalte-se que o § 1º do artigo 1º da mesma lei estabelece 

que, além do dolo de agir, poderá também haver a prática do delito se 

ocorrer “mero capricho”, o que é demasiadamente subjetivo a ensejar 

diversos tipos de interpretações.

No ponto, destaco que em todo o texto da Lei 13.869/2019 há conceitos 

abertos, que demandam interpretações distintas, o que prescinde de 

prévia definição, para fins de que todos os seus aplicadores permaneçam 

seguros em sua atuação frente a incidência da lei penal.

Nesse contexto, tem-se que, por ativos financeiros, a depender da 

interpretação conferida, poderá ser compreendido como o dinheiro em 

espécie ou todo tipo de bens móveis ou imóveis que possuam valoração 

no mercado, razão pela qual não poderá haver a indisponibilidade em 

quantia que extrapole o valor estimado para a satisfação da dívida, sob 

pena de ser considerado fato rechaçado pelo ordenamento jurídico e 

tipificado como crime.

Por certo que a lei estabelece, como elementares do tipo, a necessidade 

de demonstração pela parte e de ausência de correção pelo juízo, 

contudo, eventual tentativa de ajuste poderá, a depender do caso 

concreto, não produzir o efeito de correção esperado, o que levará à 

prática do delito pelo magistrado e servidores que atuaram no sentido da 

constrição dos ativos, mesmo sem a intenção, eis que não se sabe, 

frise-se, como será utilizado o termo “mero capricho”.

Ademais, não se pode ignorar que perante esta Vara tramitam milhares de 

processos, com servidores e magistrados atuando por quantidade muito 
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superior à indicada, os quais são, portanto, pessoas passíveis de 

equívocos, não sendo possível adotar atitudes a colocar em risco aqueles 

que laboram no Poder Judiciário em razão de processo de outrem, em 

condições já exaustivas e inadequadas.

Portanto, se realizar indisponibilidade de bens de ativos financeiros em 

quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado é considerado 

crime por uma lei nova, forçoso concluir que todo o ordenamento jurídico 

discorda de tal postura desde a aprovação da lei, incluindo as esferas 

cível e administrativa, sob pena de possíveis responsabilidades nestas 

áreas, caso a parte ex adversa, que teve seus ativos bloqueados em 

excesso assim sustente, mesmo a par das leis e códigos já existentes em 

sentido contrário, que não prevalecem na hipótese (Código Civil de 2002 e 

Código de Processo Civil de 2015 e Lei 9.099/95), absorvidas pelo Direito 

Penal, conforme princípios acima amplamente comentados.

Ora, se é crime realizar indisponibilidade de bens de ativos financeiros em 

quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado e; se “mero 

capricho” (§ 1º do art. 1º), “ativos financeiros”, “exacerbadamente” e 

“valor estimado” (art. 34) comportam interpretações diferenciadas e; 

ainda, se a lei traz situação de risco aos magistrados e servidores do 

Poder Judiciário que atuem no ato de constrição dos ativos, seja 

considerando o homem médio falível ou mesmo a tentativa frustrada de se 

corrigir o ato conforme o esperado, não há como promover qualquer 

constrição de bens sem gerar riscos de toda sorte aos magistrados e 

servidores, o que afasta a possibilidade de arrestos e penhoras de bens 

em valores acima do saldo devedor ou em duplicidade ou de bens cuja 

procedência sejam desconhecidos.

Restam prejudicadas, neste mesmo contexto e em qualquer hipótese, as 

realizações de BACENJUDs, uma vez que, por sua própria natureza, o 

Sistema eletrônico, ao ser acionado, de imediato bloqueia valores em todas 

as contas bancárias, sendo certo que, mesmo havendo posteriormente a 

liberação de eventuais contas, poderá à frente se constituir em evidente 

excesso, seja em razão de tais quantidades bloqueios iniciais, seja se 

houver demonstração em embargos do devedor de que se trata de 

conta-salário ou outra conta que contenha valores que não possam ser 

alvo de bloqueios, dados estes que o Sistema Bacenjud não apresenta ao 

magistrado ou aos seus servidores autorizados.

Por todas as considerações aqui expostas, em que pese entenda ter 

havido um retrocesso no ordenamento jurídico, forçoso acolher a vontade 

do povo que aprovou a nova Lei de Abuso de Autoridade (Lei n. 

13.869/2019) e aguardar as definições acerca dos conceitos jurídicos 

indeterminados contidos na dita lei, eis que não é possível, nas condições 

atuais, realizar a contrição tal como pretendida pela parte credora, sob 

pena de responsabilidades.

Ante o exposto, indefiro por ora o pedido da parte credora, nos termos em 

que foi formulado.

Noutro vértice, determino que sejam oficiados os órgãos de proteção ao 

crédito a promover negativação do nome/CPF do executado em razão de 

débito objeto da presente demanda.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 302110 Nr: 3469-98.2019.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRFdCS, KDFCS, GFdC, KFFCeS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSdS, MdGdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023, Francisco Teles Neto - OAB:MT/25981

 controvertido, será interpretada como ausência de especificação.Fica às 

partes facultado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo 

acima assinalado, a apresentação de negócio jurídico processual 

consistente na delimitação consensual das questões de fato e direito, a 

qual, se homologada, vinculará as partes e o juiz.Ficam as partes 

advertidas que a ausência de manifestação quanto aos pontos 

supostamente controvertidos ocasionará a impossibilidade de solicitar 

esclarecimentos ou ajustes, conforme preconiza o parágrafo 1º do 

regramento citado, sendo que a ausência de especificação minudenciada 

de provas ocasionará a preclusão da possibilidade de sua 

produção.Após, venham-me os autos conclusos para a solvência das 

eventuais questões processuais pendentes bem como para o efetivo 

saneamento do feito.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 302942 Nr: 3937-62.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NNA, NNA, DRdAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glauciane Correia Santos - 

OAB:25199/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT

 provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples de 

eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à ela, 

qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz.Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção.Após, venham-me os autos conclusos para 

a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem como 

para o efetivo saneamento do feito.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 314996 Nr: 10573-44.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJdST, LCTL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DA SILVA BANDINI - 

OAB:395800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente reputo totalmente justificada a ausência da parte autora à 

audiência de conciliação anteriormente agendada. Isso porque, além de ter 

protocolado sua justificativa previamente à realização do ato, logrou êxito 

o autor em comprovar a hipossuficiência financeira para descolamento 

tendo em vista residir em outro Estado da Federação, distante desta 

Comarca cerca de 1.000 mil quilômetros.

 Sem prejuízo, embora tenha o Sr. Oficial de Justiça no momento da 

citação, entregado o respectivo mandado à genitora do requerido, o que 

em tese poderia acarretar nulidade ao ato de citação, este compareceu 

espontaneamente ao feito (fl. 36), sendo inequívoca a sua ciência acerca 

da existência da ação e de todos os seus termos, motivo pelo qual 

reputo-o citado.

 Por fim, considerando o disposto no artigo 335, inciso I, do Código de 

Processo Civil, proceda a Sra. Gestora a certificação de eventual 

apresentação de contestação pelo requerido ou, do respectivo decurso 

do prazo.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 318105 Nr: 12199-98.2019.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDdSB, RdSB, DdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gaencarlus Guterre - 

OAB:35.193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 46 de 795



 Intimada a parte autora, por meio de seu representante legal, para 

impulsionar o feito, esta permaneceu silente.

 Ato contínuo, intimada pessoalmente, a dar prosseguimento ao feito, nos 

termos do artigo 485, § 1º, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, 

atual Código de Processo Civil, a parte autora quedou-se inerte, não tendo, 

dentro de razoável prazo, manifestado-se.

 Portanto, verifica-se que a parte autora não tem interesse na continuidade 

da demanda, sendo impossível impulsioná-lo de forma oficiosa, tendo em 

vista que providência necessária à continuidade do feito cabe somente ao 

interessado.

 Registro ainda, que a teor do disposto no art. 106, inciso II, e § 2º, do 

Código de Processo Civil, é responsabilidade da parte informar ao Juízo 

eventual mudança de endereço, de forma que tendo a requerente alterado 

seu respectivo endereço, deixando, contudo, de colacionar referida 

informação nos autos, considera-se válida a intimação de fl. 34.

 Nesse passo, não há dúvidas de que o feito encontra-se paralisado por 

tempo superior a 30 dias por não promover, a parte autora, as diligências 

que lhe competiam, mostrando-se de rigor a extinção do feito nos termos 

do art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono 

verificado.

 Diante do exposto, extingo o presente feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 322118 Nr: 14097-49.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELRdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACP, FPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, julgo extinto o presente processo, sem julgamento de mérito, 

nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo Civil.Efetue-se o 

cancelamento da distribuição. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 330969 Nr: 3285-11.2020.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO GAMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orivaldo Pinheiro Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathayne Ferreira Rodrigues - 

OAB:27413-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ademais, nesse primeiro momento, não foi demonstrado outros elementos 

que desqualifiquem a presunção de veracidade que é atribuída aos atos 

administrativos, devendo prevalecer os fatos descritos no referido TAD de 

que tentava evadir-se do Estado com nota fiscal com descrição de 

operação interna.

Portanto, diante do exposto, por não restarem demonstrados os requisitos 

autorizadores da medida liminar, indefiro-a.

 Notifique-se a autoridade tida como coatora a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações que julgar necessárias (Lei 12.016/09, 

art. 7º inciso I).

Após, com ou sem as informações, dê vistas dos autos ao Ministério 

Público pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei 12.016/09)

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331065 Nr: 3308-54.2020.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBEM JOSE WITT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Sefaz de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pedido protocolizado pelo e-mail bg.4civel@tjmt.jus.br, conforme 

orientação da Portaria nº 12/2020 oriunda da Diretoria da Comarca de 

Barra do Garças/MT.

Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar 

no Mandado de Segurança.

O autor, traz aos autos detalhamento do TAD e foto da máquina 

apreendida com o número do seu chassi.

É o relatório.

O impetrante busca a reconsideração do indeferimento da medida liminar 

para ver liberado a mercadoria apreendida no posto fiscal local.

Conforme já discorrido na decisão que recebeu a petição inicial e indeferiu 

o pedido de tutela de urgência, em resumo, é necessária a demonstração 

da probabilidade do direito e do perigo ao resultado útil do processo ou 

dano de difícil reparação.

Se não bastasse, em casos como o presente, o Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso firmou entendimento, por meio do julgamento do IRDR, Tema 

2, de que a apreensão de cargas somente se mostra legal quando visa-se 

coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de 

documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do 

recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for 

contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do 

regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação 

estadual. (TJMT. Tema 2. 1012269-81.2017.811.0000. Rel. Des. José 

Zuquim. Julgado em 19/09/2019).

Dos autos foi colhidas informações que deram conta de que a mercadoria 

foi apreendida em razão de reutilização de nota fiscal, configurando, na 

prática, a ausência de documento fiscal idôneo.

Dessa forma, na ocasião do indeferimento, o autor não andou em 

comprovar as alegações de que a máquina apreendida é a mesma 

descrita na nota fiscal que serviu para o transporte da outra parte do 

maquinário.

Entretanto, agora trouxe aos autos fotos com a especificação da máquina 

estacionada no pátio do posto fiscal.

Portanto, agora, revendo todo o arcabouço documental trazido, contata-se 

a plausibilidade das alegações aventadas na petição inicial, uma vez que, 

desarrazoado seria int

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331125 Nr: 3331-97.2020.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELISA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal de Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luana Gomes da Silva - 

OAB:27239/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, diante do exposto, por restarem demonstrados os requisitos 

autorizadores da medida liminar, defiro-a para liberar as mercadorias 
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descritas nas Notas Fiscais n.º 156.549, 156.548 e 156.547.

 Não obstante o deferimento da medida liminar, deverá ser dado o efetivo 

cumprimento a decisão apenas após a regularização do polo ativo e sua 

representação, conforme acima discorrido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Se transcorrido o prazo in albis, façam-me conclusos, se atendido o 

chamado judicial, de prosseguimento ao feito.

Notifique-se a autoridade tida como coatora a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações que julgar necessárias (Lei 12.016/09, 

art. 7º inciso I).

Após, com ou sem as informações, dê vistas dos autos ao Ministério 

Público pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei 12.016/09)

Cumpra-se, servindo esta decisão de mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330969 Nr: 3285-11.2020.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO GAMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orivaldo Pinheiro Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathayne Ferreira Rodrigues - 

OAB:27413-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, conforme exposto na decisão que indeferiu a liminar, na 

estreita via eleita, a qual, frisa-se, não cabe dilação probatória além dos 

documentos que servem para instruir a inicial, deve-se demonstrar de 

plano o direito líquido e certo, o que não aconteceu.

As informações descritas no TAD, da abordagem por duas vezes em 

horários totalmente distintos e locais completamente opostos, além de 

estar fora de horário comercial dos bancos (quando da segunda 

abordagem perto do limite do Estado), possuem presunção de veracidade, 

atributo dos atos administrativos, o qual, por ora, deve prevalecer sobre 

as alegações postas na inicial e no pedido de reconsideração.

No que toca perecidade da mercadoria, estando apreendida sob a 

custódia do Estado, este possui responsabilidade quanto ao seu 

acondicionamento e manutenção.

 Assim, não sendo demonstrado fato novo a ensejar a revisão do 

indeferimento da medida liminar, mantenho a decisão vergastada.

 Intimem-se. Cumpram-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331503 Nr: 3463-57.2020.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: David Franco de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente de Regularização e 

Monitoramento Ambiental da Secretaria Estadual do Meio Ambiente - Sema

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: David Humberto Paranaíba 

Queiroz - OAB:25656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...

Portanto, diante do exposto, declara-se a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o presente, devendo os autos serem remetidos para o 

juízo competente da capital.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-71.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEY RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DART DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

30/04/2019, às 12h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-71.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEY RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DART DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 1000495-71.2019.8.11.0004 

Requerente: ROSILEY RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT12918-O Requerido: 

DART DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - MT26103/A Nos 

termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de: Intimar a parte DEVEDORA 

para, no prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas 

Judiciais no valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 150,00, 

c u j a s  g u i a s  p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na forma 

determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 16 de abril de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000678-42.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DANIEL FIRMINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 1000678-42.2019.8.11.0004 

Requerente: FRANCISCO DANIEL FIRMINO ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT12918-O Requerido: 

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

PAULO EDUARDO PRADO - MT16940-A Nos termos da legislação vigente, 

da CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: Intimar a parte DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) 

dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 e da 

Taxa Judiciária no valor de R$ 150,00, cujas guias podem ser obtidas 

através do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, 

sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual 

para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na 
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forma determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 16 de abril de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000837-82.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRECI MARIA GONCALVES OAB - 928.985.481-20 (REPRESENTANTE)

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

LUTIANE MARGARIDA FERREIRA E SILVA OAB - GO49062 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do requerido DETRAN, na pessoa de seus advogados, para 

que junte aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, as informações 

cadastrais, dos endereços constantes em seu banco de dados do autor 

com pontos de referências se possível, e bem como CPF e endereço da 

antiga proprietária do veículo NILVA RODRIGUES LIMA E COELHO, 

conforme decisão exarada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002197-86.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELLYNE RODRIGUES SANTOS OAB - MT25370/O (ADVOGADO(A))

AGNES LAURA RODRIGUES BAILAO OAB - MT22579/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

DIONISMAR ALVES DE JESUS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002197-86.2018.8.11.0004 POLO ATIVO:LEANDRO 

NEVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGNES LAURA 

RODRIGUES BAILAO, JACKELLYNE RODRIGUES SANTOS POLO 

PASSIVO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 06/07/2020 Hora: 12:00/MT, no endereço: RUA 

FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - 

MT - CEP: 78600-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010688-31.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO R. DA SILVA BARBOSA INSTALADORA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. PARREIRA COMERCIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODSTON RAMOS MENDES DE CARVALHO OAB - MT24521/O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

19/08/2019, às 13h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010688-31.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO R. DA SILVA BARBOSA INSTALADORA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. PARREIRA COMERCIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODSTON RAMOS MENDES DE CARVALHO OAB - MT24521/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 8010688-31.2016.8.11.0004 

Requerente: DIEGO R. DA SILVA BARBOSA INSTALADORA - ME 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: ALESSANDRA KELLY CHAVES 

SBRISSA ABUD - MT0008963A Requerido: A. M. PARREIRA COMERCIO 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: RODSTON RAMOS MENDES DE 

CARVALHO - MT24521/O Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 

Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de: Intimar 

a parte DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o 

pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 e da Taxa 

Judiciária no valor de R$ 337,48, cujas guias podem ser obtidas através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na 

forma determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 17 de abril de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002023-43.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SARA SALES VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Pagamento de Custas Processo n. 1002023-43.2019.8.11.0004 

Requerente: SARA SALES VARGAS ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A Requerido: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA 

COSTA JUNIOR - MT11264-O Nos termos da legislação vigente, da CNGC 

e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de: 

Intimar a parte DEVEDORA para, no prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o 

pagamento das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 e da Taxa 

Judiciária no valor de R$ 149,13, cujas guias podem ser obtidas através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-processo, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e negativação, na 

forma determinada na CNGC - Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. BARRA DO GARÇAS, 17 de abril de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000738-78.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILDOMAR BUDKE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. T. M. ALVES REPRESENTACOES EIRELI (REQUERIDO)

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000738-78.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:GILDOMAR 

BUDKE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: POLLYANA SOARES MATOS, 

THIAGO BORGES ANDRADE POLO PASSIVO: MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 29/05/2020 Hora: 14:20 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 17 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-22.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

08/05/2019, às 14h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-22.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1000550-22.2019.8.11.0004 

Requerente: VALDERSON FERREIRA DA SILVA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: ESDRA SILVA DOS SANTOS - MT15916-O Requerido: 

VIVO S.A. ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - MT11264-O Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 

Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: 

INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 

9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 17 de abril de 2020 

(Assinado eletronicamente) CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001638-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON LOURO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO(A))

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO(A))

LETICIA LEMANSKI MARTINI FERNANDES OAB - MT25374/O 

(ADVOGADO(A))

OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO OAB - MT25338/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001638-32.2018.8.11.0004 

Requerente: WANDERSON LOURO DOS SANTOS ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - MT25338/O, 

MAURICIO COSTA BARBOSA - MT19457/O, HERICA CHRISTIANA 

MARTINS CARDOSO - MT0013327A, LETICIA LEMANSKI MARTINI 

FERNANDES - MT25374/O Requerido: OI S/A ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

MT13245-A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 17 de abril de 2020 (Assinado eletronicamente) 

CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001947-19.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CESAR KROLL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RABAIOLI RAMOS OAB - MT0014796A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 11/10/2019 Hora: 14:00 (HORARIO DE CUIABA).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001947-19.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CESAR KROLL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RABAIOLI RAMOS OAB - MT0014796A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001947-19.2019.8.11.0004 

Requerente: DANILO CESAR KROLL ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

RAFAEL RABAIOLI RAMOS - MT0014796A Requerido: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - MT4062-A Nos termos da 

legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 52/2007 , impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Embargada para, nos termos 

do artigo 49 da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões aos Embargos de 

Declaração interpostos nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 

17 de abril de 2020 (Assinado eletronicamente) CRISTIANE MARIA 
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DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002108-29.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONEGLEIDE FERREIRA BARROS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA OAB - MT13558/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1002108-29.2019.8.11.0004 

Requerente: RONEGLEIDE FERREIRA BARROS DE JESUS ADVOGADO 

DO(A) REQUERENTE: CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA - 

MT13558/O Requerido: OI BRASILTELECOM ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

MT13245-A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 17 de abril de 2020 (Assinado eletronicamente) 

CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001907-37.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSMAR TEIXEIRA DA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS OAB - MT0017112A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 07/10/2019 Hora: 13:40 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001907-37.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSMAR TEIXEIRA DA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS OAB - MT0017112A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001907-37.2019.8.11.0004 

Requerente: JOSMAR TEIXEIRA DA PAZ ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: CAMILA REJANE MENDES SANTOS - MT0017112A 

Requerido: OI S.A ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: DENNER DE BARROS 

E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 

2º da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado 

interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 17 de abril 

de 2020 (Assinado eletronicamente) CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000616-65.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE DE ALMEIDA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES BEZERRA OAB - MT22090/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY AMARAL BRANCALLIÃO (REU)

ADELCIO PONTES DA SILVA (REU)

 

A demanda tem como partes requeridas pessoas residentes em 

municípios não abrangidos por esta comarca, não tendo a peça inaugural 

observado o artigo 4º, inciso I, da Lei 9.099/1995, eis porque e ante a 

incompetência territorial, que no âmbito desta justiça especializada possui 

natureza absoluta, com esteio no artigo 51, III, da referida lei, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO sem apreciação do seu mérito. P.R.I. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Fernando da Fonsêca Melo Juiz Titular

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000706-73.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUDEMAR QUINTINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE BRATTI OAB - MT0004087A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

A demanda tem como parte autora pessoa residente no Município de 

Aragarças-MT, ao passo que a parte requerida possui sede em município 

igualmente não abrangido por esta comarca, de tal sorte que cabe ao 

primeiro propor a demanda na comarca responsável pelo sobredito 

município, ante a incompetência territorial deste juizado, já que no âmbito 

desta justiça especializada possui natureza absoluta, deste modo, com 

esteio no artigo 51, III, da Lei 9.099/1995, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO sem apreciação do seu mérito. P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Fernando da Fonsêca Melo Juiz Titular

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-63.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA BORGES FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT DE SOUZA PENZE OAB - MT0022475A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000739-63.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:LUZIA BORGES 

FONSECA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERBERT DE SOUZA 

PENZE POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 29/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 17 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-63.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON PINHEIRO MEDRADO OAB - MT26645/O (ADVOGADO(A))

HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT26395/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ OAB - SP203012 (ADVOGADO(A))

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000060-63.2020.8.11.0004 Promovente: ANTONIO DA SILVA 

OLIVEIRA Promovido: MAGAZINE LUIZA S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES O Reclamado não alegou 

preliminares, de forma que entendo que não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito no estado do processo, a teor 355, I, do 

Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. A parte 

autora ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, alegando 

que no dia 14.10.2019 dirigiu-se até a loja da ré, e visualizou a oferta de 

um jogo de panelas no valor de R$249,00 (duzentos e quarenta e nove 

reais), ao qual decidiu comprar. Aduz que ao chegar no caixa o valor 

cobrado perfazia a quantia de R$349,00(trezentos e quarenta e nove 

reais), de forma que insistiu em levar o produto no preço anunciado na 

propaganda, no entanto a ré apenas reduziu o valor para 309,00 

(trezentos e nove reais). Assim, diante da propaganda enganosa, 

pretende reparação por danos morais. Em sua defesa, a empresa 

reclamada afirma que a colocação dos cartazes é feita por um profissional 

chamado cartazista, de modo que ocorreu um equívoco no momento de 

indicar o valor no banner, visto que a promoção consistia na quantia de 

R$349,00(trezentos e quarenta e nove reais). Aduz que o gerente da loja 

tentou minimizar a situação aplicando um desconto de funcionário, mas 

ainda assim não alcançou o valor indicado de forma incorreta no cartaz, 

mas que o autor aceitou levar o produto, jamais voltando para reclamar a 

situação, de modo que inexiste abalo moral. Pois bem, primeiramente diante 

da patente relação de consumo, necessário inverter o ônus da prova, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC, cabendo a empresa reclamada 

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

conforme artigo 373, II do CDC. Analisando a situação fática descrita no 

processo, é evidente a falha na prestação do serviço da empresa 

reclamada, pois a empresa é responsável pela atitude dos seus 

funcionários, de modo que ainda que fixado o cartaz errado, caberia a 

empresa ter oferecido o produto no preço anunciado. Dessa forma, a 

empresa reclamada agiu com evidente falha na prestação do serviço. O 

art. 14 do Código de Defesa do Consumidor disciplina a responsabilidade 

do fornecedor pelos danos causados por defeitos relativos à prestação 

dos serviços, sendo que a única forma de afastá-la é provando-se que 

inexiste o defeito ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, prova essa que não foi feita no caso ora sub judice. É pacífico na 

nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Ainda menciona o artigo 30 do CDC: 

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, 

veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a 

produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que 

a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser 

celebrado. (grifei) Neste sentido, também destaco: APELAÇÃO CÍVEL. 

Ação indenizatória por danos morais. Propaganda enganosa. Exposição 

em cartaz de aparelho de TV, a preço promocional, na vitrine de um dos 

estabelecimentos pertencentes à empresa ré. Recusa de efetivação da 

relação contratual de compra e venda do referido produto, sob a alegação 

do preposto da ré de equívoco quanto ao valor informado. Indução do 

consumidor a erro. Não cabimento. Falha na prestação de serviço. Dano 

moral configurado. Inteligência do art. 6º, inciso VII, do CDC. A publicidade 

não é obrigação do fornecedor, mas, sim, um direito que, ao ser exercido, 

deve atender aos princípios da transparência e da veracidade da 

publicidade, insculpidos no CDC. Reforma parcial da sentença para se 

condenar a parte ré a reparar o dano moral sofrido pelo autor mediante 

indenização que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Jurisprudência do TJ/RJ. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 

(TJ-RJ - APL: 03956030520128190001 RJ 0395603-05.2012.8.19.0001, 

Relator: DES. PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS, Data de Julgamento: 

05/06/2013, DÉCIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 10/07/2013 

16:48) (Grifei) Desse modo, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pelo Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a ele a dor e/ou sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se 

a um só tempo, prudência, razoabilidade e severidade. Destaco que, ao 

contrário do asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou 

sim abalo moral a parte reclamante, e constatado o dano moral, deve ser 

verificada a respectiva reparação, para o imperioso atendimento das vias 

adequadas. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. É 

cediço que, para a fixação do valor da indenização, deve-se obedecer 

aos princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade 

econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a 

gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do 

responsável. Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em 

conta a natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do 

ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$3.000,00 (três 

mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito, o que faço para: a) CONDENAR a parte 

Reclamada MAGAZINE LUIZA S/A a pagar a quantia de R$3.000,00 (três 

mil reais) a titulo de indenização por danos morais ao Reclamante 

ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA, valor com incidência de juros de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-75.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR FURTADO BERNARDO NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS NASCIMENTO GONCALVES OAB - GO46254 (ADVOGADO(A))
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SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

AUTONORTE LTDA (REQUERIDO)

 

Uma leitura da inaugural e da documentação anexa, evidenciam que as 

partes pretensamente entabularam acordo contendo obrigação de pagar 

quantia certa (o artigo 897 do CC se refere a este tipo de obrigação) 

distinta da de fazer (artigo 247 usque 249 do CC) como assevera o 

demandante, de tal sorte que não há se falar em aplicação de multa pelo 

descumprimento, vez que plenamente passível a execução do título 

extrajudicial, carecendo o demandante de interesse na propositura da 

demanda nesta parte, sendo que não se extingue parcialmente o processo 

desde já pelo fato do instrumento juntado não conter nenhuma assinatura 

e transparecer uma mera proposta. De toda sorte, se de fato proposta for 

e não tiverem os contendores a ela aderido, estar-se-á diante de uma 

causa que foge da alçada deste Juizado Especial vez que debaterá não 

apenas a cifra mencionada no pretenso pacto, mas sim todo o valor 

contratual envolvido, ou seja, por qualquer ângulo que se analise não se 

vislumbra a possibilidade de antecipação de tutela, principalmente nos 

moldes colimados. Assim sendo, antes de empregar contornos finais ao 

processo, com o escopo de permitir o aproveitamento de atos praticados e 

não encerrar indevidamente o feito, especialmente quando se pondera os 

inúmeros documentos encartados, DETERMINO à parte autora que 

esclareça se a avença foi ou não materializada, cuja resposta positiva 

implicará na extinção parcial supramencionada, pois deverá executá-la 

(sob pena de faltar interesse adequação), ao passo que a negativa 

sepultará, s.m.j., toda a demanda, tendo em vista que inevitavelmente 

debaterá o vínculo contratual em sua plenitude, abarcando, como dito, 

montante que foge do âmbito desta justiça especializada. Concedo o prazo 

de 05 (cinco) dias para tanto. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Fernando da Fonsêca Melo Juiz Titular

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001625-96.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA DORNAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 26/08/2019 

Hora: 14:40/HORÁRIO DE MATO GROSSO ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000696-29.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA MARIA DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E ADMINISTRACAO 

PENITENCIARIA (REQUERIDO)

ESTADO DE GOIAS (REQUERIDO)

 

Concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, pois não enxergo 

nesta sede suporte para aplicação do artigo 99, § 2º, do CPC. A parte 

requerente demanda o Estado de Goiás e a Secretaria de Segurança 

Pública do mesmo ente federado, não obstante esta seja apenas órgão do 

primeiro, afora isto, sua confusa peça inaugural pretende seja concedida 

tutela antecipada que afetará o DETRAN-MT, autarquia que nem sequer é 

demandada, deste modo, por mirar provimento jurisdicional contra quem 

não é parte na rusga, para que não ocorra flagrante ofensa à inteligência 

extraída do artigo 5º, LIV, da CF/1988, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, vez que não preencheu os requisitos do artigo 300 do CPC. 

Com o escopo de evitar manifestações impertinentes e atos que somente 

se prestarão a tumultuar o feito, desde já reconheço a ilegitimidade 

passiva da Secretaria de Segurança Pública para figurar como parte 

requerida neste processo, vez que desprovida de personalidade jurídica, 

cuidando-se, como dito acima, de mero órgão do Estado de Goiás, este 

sim, pessoa jurídica de direito público interno. Assim sendo e com esteio 

no artigo 51, caput, da Lei 9.099/1995 combinado com os artigos 17 e 485, 

VI e § 3º, ambos do CPC, DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO em relação à Secretaria de Segurança Pública 

do Estado de Goiás. A demanda não reclama a realização da audiência 

prevista no artigo 16 da Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados da 

Fazenda Pública por força do disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Não bastasse isto, a presente comarca não conta com representante da 

Procuradoria do Estado de Goiás, de tal sorte que o aprazamento da 

referida audiência com o rigor literal da lei, redundaria em flagrante 

prejuízo ao erário, diante de um quadro fático até então inviabilizador da 

sua aplicação. Por tais razões no Estado de Mato Grosso e adstrito aos 

Juizados da Fazenda Pública vige o enunciado 01 que contém a seguinte 

diretriz: “A critério do juiz, poderá ser dispensada a audiência de 

conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde que fixe o 

prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar defesa”. (XIII ENCONTRO 

CUIABÁ). Deste modo, determino seja a parte requerida ESTADO DE 

GOIÁS citada para apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias, 

promovendo a conclusão dos autos para sentença após o transcurso do 

referido lapso temporal, com ou sem a peça de redarguição. Cite-se a 

parte requerida observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 

c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 

1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Fernando da Fonsêca Melo Juiz 

Titular

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-25.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

07/05/2019, às 13h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-48.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA OAB - MT13558/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000740-48.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ADRIANA 

RODRIGUES DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: CLARO S.A. 
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 29/05/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 17 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000703-21.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO NAPOLIS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

A simplicidade dos juizados especiais não implica em menoscabo com os 

requisitos mínimos da petição inicial, assim sendo, DETERMINO à parte 

autora que emende a vestibular qualificando corretamente os litigantes, 

sob pena de indeferimento da inaugural se não o fizer no prazo de 15 dias 

(artigo 321 do CPC). Intime-se. Ordeno a suspensão da audiência outrora 

aprazada. Ultrapassado o lapso temporal concedido, faça conclusos. 

Cumpra-se. Fernando da Fonsêca Melo Juiz Titular

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-61.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCE BATISTA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

DAYANNE RODRIGUES LIMA OAB - MT0021226A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO BOSCO MOREIRA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BLAINY DANILO MATOS BARBOSA OAB - MT0016023A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de reiterar a INTIMAÇÃO da 

parte exequente, para que no prazo de cinco dias cumpra o que foi 

determinado no r Despacho id 25068672, apresentando o valor do débito 

atualizado e, em igual prazo, deposite a diferença entre aquele e o valor 

do bem, se houver.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-21.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, por seu advogado, para que efetue no prazo 

de 05 (cinco) dias, o pagamento das custas processuais a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Esse valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 413,40, referente às custas judiciais e ainda a 

taxa judiciária (a ser calculada no site). Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1002784-68.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DECISÃO Processo: 

1002784-68.2019.8.11.0006. AUTOR(A): DILVAINI DA SILVA ANTUNES 

REU: ELIAS MARTINS ASSIS Vistos. 1. Visando ao saneamento do feito e, 

consequentemente, encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao 

disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do CPC, bem como em atenção ao 

princípio da colaboração das partes instituído pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) com 

objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas 

alegações (art. 357, II, CPC). 2. Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, deverá articular coerente e 

juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual 

deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC. 3. 

Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, 

conforme o art. 357, IV, do CPC. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, CERTIFIQUE-SE e, em 

seguida, REMETAM-SE os autos ao Ministério Público para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. 6. Após, voltem os autos conclusos para 

saneamento ou, se for o caso, sentença. 7. CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005249-50.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

I. U. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1005249-50.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A REQUERIDO: JOSIMAR VIRIATO DA 

SILVA Vistos. 1. BANCO ITAÚ S/A, devidamente qualificada nos autos, 

ingressou neste juízo com a presente Ação de Busca e Apreensão, 

contra JOSIMAR VIRIATO DA SILVA também qualificado, objetivando a 

apreensão do veículo Marca: VOLKSWAGEN Modelo: FOX 1.0 GII Ano: 

2012/2013 Cor: BRANCA Placa: OBC3540 RENAVAM: 490619487 CHASSI: 

9BWAA05Z8D4105902. 2. A inicial veio acompanhada dos documentos 

necessários, especialmente o contrato de financiamento e notificação, 

razão pela qual foi deferida a liminar de busca e apreensão (id. 

23153448). 3. Conforme teor da certidão do oficial de justiça, o bem foi 

devidamente apreendido e entregue em mãos do depositário judicial, sendo 

a parte requerida devidamente citada (id. 23838377), a qual deixou 

transcorrer o prazo in albis para apresentar contestação. 4. Vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e DECIDO. 5. Tratando-se de parte 

revel, é o caso de ser aplicada a regra do art. 344 do Código de Processo 
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Civil, impondo-se o julgamento antecipado da lide. 6. O instituto da 

Alienação Fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e 

a posse indireta da coisa móvel alienada, assim, em caso de mora do 

devedor, o proprietário fiduciário poderá requerer contra o mesmo ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 7. No caso 

vertente, deve ser consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva 

do bem nas mãos do proprietário fiduciário posto que presentes os 

requisitos exigidos pelo art. 1º e §§ c/c art. 2º e 3º do Decreto-Lei 911/69, 

alterado pela Lei n. 10.931 de 02 de agosto de 2004. 8. Cumpre salientar 

que a parte requerente poderá vender o bem objeto da garantia, 

independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer 

outra medida judicial, contudo, não deverá vender o bem por preço vil, sob 

pena de se caracterizar abuso de direito. 9. Ante o exposto, por tudo mais 

que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a presente ação de busca e 

apreensão, consolidando nas mãos da parte requerente o domínio e a 

posse plena e exclusiva do bem descrito e caracterizado na inicial, 

tornando definitiva a liminar deferida. 10. CONDENO a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo, com fundamento no art. 85 do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa. 11. A parte requerente deverá aplicar o produto da venda 

no pagamento de seu crédito, tudo conforme o art. 2º do Decreto-Lei 

911/69, alterado pela Lei n. 10.931 de 02 de agosto de 2004. 12. Após 

trânsito em julgado desta sentença, se nada requerido, ARQUIVEM-SE. 13. 

Publique-se. Intime-se. 14. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004196-34.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004196-34.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: VILSON LOPES DA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A 

Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, promovida por VILSON LOPES DA SILVA, contra BANCO BMG 

S/A, pleiteando a condenação da parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais, bem como à restituição dos valores que 

conforme o (a) requerente lhe foram cobrados indevidamente. 2. 

Preliminarmente requereu a concessão da gratuidade da justiça. Alegou, 

em suma, que é servidor público estadual recebendo seu benefício em 

conta mensalmente onde o Estado emite contra recibo (holerite) com o 

memorial descritivo de seu crédito e respectivos descontos. 3. Aduziu ter 

percebido descontos mensais e irregulares, que não encerravam, 

provenientes de empréstimo consignado junto a citada instituição 

financeira com relação a cartão de crédito. 4. Alegou que, somados, os 

descontos ilegais a título de empréstimo de CARTÃO DE CRÉDITO, este 

nunca usado ou recebido pelo requerente, totalizam R$ 33.848,26 (trinta e 

três mil oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos). 5. Por 

fim, registrou desconhecer o citado contrato, afirmando que nunca 

recebeu em sua residência qualquer cartão de crédito para utilização, 

muito menos sabe do que se trata, valendo inclusive frisar que diante da 

análise feita ao suposto contrato, sequer consta o valor que fora 

disponibilizado, e simplesmente até a presente data já fora feito um 

desconto surreal. 6. Requereu a concessão da tutela antecipada para que 

o Requerido se abstenha de efetuar desconto a título de cartão de crédito. 

7. No mérito, postulou pela declaração de inexistência da relação 

contratual discutida, bem como, pleiteou a condenação da instituição 

bancária, em indenização por danos morais pela ilegalidade do contrato e 

ainda, a restituição em dobro do valor descontado indevidamente. Por fim, 

rogou pela procedência da ação. 8. Foi recebida a petição inicial (ID. 

22437578), por estarem presentes os requisitos legais, sendo postergado 

a análise do pedido de tutela de urgência. 9. Em resposta de ID. 24831952, 

o Requerido apresentou contestação. No mérito, informou que as partes 

celebraram a contratação de Cartão BMG Card nº 5313 0581 4655 4020 

em 02/04/2009, no qual a parte Autora apresentou seus documentos 

pessoais. 10. Elucidou que a parte Autora utilizava o cartão de crédito 

normalmente para compras e, inclusive realizou dois saques nos valores 

de R$ 1.147,11 (mil, cento e quarenta e sete reais e onze centavos); R$ 

949,94 (novecentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro 

centavos); R$ 736,20 (setecentos e trinta e seis reais e vinte centavos); 

R$ 400,00 (quatrocentos reais); e R$ 923,00 (novecentos e vinte e três 

reais), disponibilizados na forma de transferência bancária. 11. Além do 

mais, acostou o respectivo contrato (ID. 24831961) relativo à operação, 

comprovantes de saques/compras, e ainda, cópia do envio de faturas de 

cartão de crédito no endereço do requerente (ID. 248331969). 12. 

Impugnou o pleito de indenização por danos morais visto que não 

configurado os requisitos para a responsabilidade civil bem como, refutou 

a repetição do indébito em dobro. Ao final, pugnou pela improcedência da 

ação. 13. A parte autora apresentou impugnação à contestação no ID. 

27226356 ratificando a tese inicial rogando por sua procedência. É a 

síntese do necessário. Fundamento e DECIDO. 14. Como é cediço, o 

julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. 15. Nesse 

quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz 

na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. 16. É patente, que no caso, tem aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato 

bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco 

(fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final 

(do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, 

não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato e 

súmula 297 do STJ. Pois bem. 17. Primeiramente, cumpre esclarecer que 

conforme o contrato acostado aos autos de ID. 24831961, trata-se de 

contrato de cartão de crédito com autorização para desconto em folha de 

pagamento. 18. Nesse sentido, como podemos verificar nas faturas 

acostadas aos autos no ID. 24831957/24831957/24831958/248331959, o 

autor utilizava o cartão de crédito normalmente, inclusive, para a 

realização de saque em dinheiro. 19. A parte autora contratou o serviço 

de cartão de crédito e utilizou o serviço disponibilizados pela parte 

requerida. Ademais, a parte autora não trouxe elementos nem 

fundamentos a desconstituir a referida utilização nos termos do art. 373, I 

do CPC. 20. E ainda, uma vez que utiliza o cartão de crédito para realizar 

saques a parte Autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia 

acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. 21. Podemos 

perceber que no contrato firmado entre as partes foi preenchido no campo 

Produto a opção cartão de crédito, conforme documento acostado no ID. 

24831961. 22. Assim, diante da universalidade dos fatos e documentos 

colacionados nos autos, verifico a inexistência do dano moral. 23. Do 

mesmo modo, conclui-se que a prestação de serviço pelo fornecedor não 

foi defeituosa e inadequada, sendo que os serviços foram devidamente 

contratados pelo consumidor, pelo que não é devida a reparação de moral 

nos termos do art. 14 do CDC. 24. Pelas razões e provas trazidas na 

inicial, o requerido não praticou um ato ilícito capaz de gerar 

responsabilidade civil. 25. Não há que falar em repetição de indébito, visto 

que não configurado valores pagos indevidamente. 26. Ante o exposto e 

considerando o que mais consta nos autos, JULGO IMPROCEDENTE Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c 

Indenização Por Danos Morais, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I 

do Código de Processo Civil, devendo o contrato firmado prevalecer em 

todos os seus termos. 27. CONDENO a parte requerente VILSON LOPES 

DA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, contudo, face ao deferimento 

de gratuidade de justiça em favor da parte, mantenho SUSPENSA a 

exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser executadas se, em até 05 

(cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a 

alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, 

§ 3º, do CPC. 28. Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE, procedendo 

às anotações de estilo e após, ARQUIVE-SE. 29. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 8012498-69.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS 

LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 8012498-69.2015.8.11.0006. REQUERENTE: JORGE 

LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS REQUERIDO: UNIVERSO DAS AGUAS 

DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA. - ME SENTENÇA 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Indenização por Dano Material e Moral 

manejada por JORGE LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS em face de 

UNIVERSO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA DE MATERAIS E SERVIÇOS 

LTDA ME, pleiteando a parte requerente a rescisão de contrato de 

prestação de serviço firmado entre as partes, a restituição em dobro do 

valor pago, bem como pugnando pela condenação da parte requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais, em decorrência da má 

prestação de serviço. 2. A parte autora alega que contratou os serviços 

da empresa requerida para a perfuração de poço artesiano em sua 

propriedade rural. 3. Segue narrando que a contratação se deu em 

conjunto com demais proprietários rurais da Região do Vale do Mangaval, 

vez que o representante da empresa teria comparecido junto à 

associação e ofertado o serviço. 4. Salienta que para a realização do 

serviço teria desembolsado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

sendo-lhe entregue recibo para prestação de serviço de perfuração de 

poço de 40 à 50 metros de profundidade. 5. Relata que, após a 

contratação os poços abertos pela empresa requerida, apresentaram 

problemas, vez que não condiziam com a metragem contratada, estavam 

entupidos ou não canalizadas, além de outros prejuízos ocorridos com as 

pessoas que realizaram a contratação. 6. Juntou documentos (Id. 

2750959, Id. 2750961, Id. 275062). 7. A inicial foi proposta no Juizado 

Especial Cível desta Comarca, no entanto, por não ter sido localizado o 

réu, a ação foi remetida para a Justiça Comum (id. 3212435). 8. Citada (Id. 

18753814), a parte requerida não apresentou contestação, motivo pelo 

qual foi decretada a sua revelia (Id. 29001166) 9. A parte requerente 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 26685109). 10. Vieram os 

autos conclusos. Eis o relato do necessário. Fundamento e DECIDO. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO 11. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. 12. Nesse quadrante processual, e à 

luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, 

com permissivo legal no artigo 355, inciso I do Código de Processo 

Civil/2015, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. DO MÉRITO 13. Pois bem, registre-se, inicialmente, 

que a responsabilidade civil geradora do dano indenizável requer 

comprovação da existência de ato ilícito, dano efetivo e nexo de 

causalidade entre eles, nos termos do art. 186, do Código Civil: "aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito". 14. A este respeito, Sílvio Rodrigues ensina que: "[...] para a 

configuração da responsabilidade civil, é necessária a composição dos 

seguintes pressupostos: I) ação ou omissão do agente; II) culpa do 

agente; III) relação de causalidade; IV) dano experimentado pela vítima" 

(Direito civil: responsabilidade civil. 32.ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 13). 

15. Feitas essas ponderações acerca da responsabilidade civil, passa-se 

à análise da existência de comprovação dos atos lesivos alegados pelo 

requerente, o que ensejaria o deferimento ao pagamento de indenização 

por danos morais. 16. A presente ação indenizatória tem o propósito de 

obter reparação por danos materiais e morais, decorrentes da má 

prestação de serviço da empresa requerida quando da perfuração do 

poço artesiano em sua propriedade rural. 17. Pois bem. Entendo que razão 

não assiste a parte requerente. Explico. 18. Analisando a documentação 

colacionada pela parte requerente na inicial, verifico que não restou 

comprovado os fatos alegados na inicial. 19. O requerente alega de forma 

generalizada os fatos, senão vejamos: “Ocorre que, depois de iniciado as 

obras, os poços que foram perfurados em algumas propriedades 

começaram a apresentar inúmero problemas, dentre eles: a metragem da 

perfuração fora inferior ao contratado (menos de 40 metros), alguns 

poços foram perfurados e não canalizados (entubados) e outros poços 

que foram perfurados estão entupidos.” 20. Fala-se em poços que foram 

perfurados, sem ter nenhum comprovante que houve realmente 

perfuração na propriedade do requerente. 21. Fala-se que em algumas 

propriedades houve problemas, mas não há a individualização dos 

problemas ocorridos com o requerente. 22. Os documentos apresentados 

na inicial, especialmente o recibo de Id. 2750961, está em nome de 

terceiro, ou seja, o requerente sequer conseguiu comprovar que 

desembolsou o valor da prestação de serviço. 23. Em sua inicial 

primeiramente alega que há contrato de prestação de serviço com o 

requerente, depois afirma que não foi formalizado o aludido contrato, 

porém há tópico com pedido de rescisão contratual. Contraditório. 24. 

Resumindo, as provas juntadas pelo requerente ocasionam dúvidas 

acerca da sua veracidade, vez que não comprovam que houve 

desembolso para a prestação de serviço, não comprovam que houve a 

prestação de serviço, e muito menos que houve má prestação de serviço. 

25. Os documentos juntados na inicial não comprovam a existência de 

relação jurídica entre o requerente e a empresa requerida, senão vejamos: 

a) no Id. 2750959 foi juntado as páginas de 4 a 6 do boletim de ocorrência 

unilateral, termo de sessão de mediação/conciliação, certidão simplificada 

da requerida; b) No Id. 2750961 foi acostada a procuração ad judicia, 

documentos pessoais do requerente, recibo em nome de terceiro, duas 

fotos de um poço e c) no Id. 2750962 foi juntado uma ata de reunião e 

páginas 1 e 2 do boletim de ocorrência. 26. Desse modo, o ônus de provar 

alegado fato constitutivo do seu direito incumbe ao autor, conforme o 

artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, fato este não 

demonstrado. 27. Neste quadro, o que deveria fazer o requerente e não o 

fez, era demonstrar minimamente qualquer documento idôneo a comprovar 

os fatos alegados na inicial. 28. Portanto, não tendo o requerente 

produzido prova alguma, cujo ônus era seu, inacolhível a pretensão 

autoral com relação a parte requerida, se a parte não logrou demonstrar 

fato constitutivo de seu direito, a teor do disposto no inciso I do art. 373, I, 

do Código de Processo Civil. DISPOSITIVO 29. Ante ao exposto, e por tudo 

mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 485, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL da Ação de Indenização por Danos 

Materiais e Morais proposta por Jorge Luiz Nascimento dos Santos em 

face de Universo das Aguas Distribuidora de Materiais e Serviços LTDA 

ME. 30. CONDENO a parte sucumbente ao pagamento de custas e 

despesas, bem como honorários advocatícios na ordem de 10 % sobre o 

valor da causa, conforme §2º do artigo 85 do CPC, observada a norma do 

art. 98, §3º, do CPC. 31. Após o trânsito em julgado, proceda às 

anotações e às baixas necessárias para em seguida arquivar-se os 

presentes autos. 32. Publique-se. Intime-se. 33. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006162-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA OAB - MT0012985A 

(ADVOGADO(A))

SANDRA ALVES VENDRAMEL OAB - MT23755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH PORCELANATO LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA BARBOSA OAB - SP0206319A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006162-03.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

RENATO FERREIRA DE SOUZA REU: ELIZABETH PORCELANATO LTDA. 

Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais 

ajuizada por RENATO FERREIRA DE SOUZA em desfavor de ELIZABETH 

PORCELANATO LTDA. 2. Recebimento da inicial (Id. 10624027). 3. 

Contestação da primeira requerida de id. 11721644 e da segunda 

promovida no id. 12077939. 4. Impugnação à contestação de id. 13058872. 
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5. A decisão de id. 14604086, afastou as preliminares de decadência e da 

irregularidade de representação processual da empresa Elizabeth 

Porcelanato Ltda, bem como acolheu a ilegitimidade passiva da TODIMO 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. 6. A decisão de Id. 14604086 

também saneou o feito fixando como ponto controvertido a existência de 

defeito no produto adquirido pelo requerente (piso porcelanato). 7. A 

requerente manifestou-se requerendo a produção de prova pericial (Id. 

16810448), ao passo que a parte requerida não se manifestou (Id. 

17294341). 8. Primeiramente, quanto a justiça gratuita, entendo que o seu 

deferimento foi equivocado quando da decisão de Id. 10624027, vez que a 

parte requerente não pugnou em sua inicial pela sua concessão e sim pelo 

parcelamento das custas. No mais, há comprovante de recolhimento das 

custas, conforme Id. 10744816. 9. Assim sendo, REVOGO o deferimento 

da justiça gratuita. 10. Pois bem. Acerca do pedido de produção de prova 

pericial, DEFIRO-O. 11. Para tanto, NOMEIO como perito(a) para atuar no 

presente processo, a REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS LTDA, 

localizada a Av. Rubens de Mendonça, 1856, sala 408 – 4º andar, Bosque 

da Saúde, Cuiabá/MT, devendo a parte requerente arcar com a 

integralidade de suas custas, depositando previamente o valor estipulado 

para a prova que deseja produzir. 12. INTIMEM-SE as partes para fins e 

prazos do § 1º, incisos I, II e III, do artigo 465 do CPC/2015. 13. 

Posteriormente, INTIME-SE o(a) perito(a), para ciência dos quesitos, 

designar data para a realização da perícia no piso porcelanato instalado 

na residência do requerente e para fins dos incisos do § 2º do art. 465 

(“Art. 465. Ciente da nomeação, a perita apresentará em 5 (cinco) dias: I – 

proposta de honorários; II – currículo, com comprovação de 

especialização; III – contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde será dirigidas as intimações pessoais”), bem como 

para seguir os ditames do art. 473, incisos e parágrafos, do mesmo 

diploma legal. 14. Com a designação de data para a perícia e indicação dos 

honorários, INTIMEM-SE novamente as partes nos termos do §3º do art. 

465, assim como do art. 474, ambos do CPC/2015, bem como para que a 

parte requerente deposite em juízo, o valor correspondente aos 

honorários no prazo de 10 (dez) dias anteriores àquela, fazendo constar 

da intimação que o exame pericial em comento realizar-se-á apenas 

mediante a efetivação de tal depósito, devendo ser liberado ao(à) perito(a) 

apenas 50% (cinqüenta por cento) do valor antes da realização da perícia 

em questão. 15. CIENTIFIQUE-SE a parte requerente que o não pagamento 

dos honorários periciais no prazo acima estipulado implicará na preclusão 

da prova e consequente homologação da avaliação apresentada à fl. 110. 

16. Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito do juízo, 

a ser respondido pelo(a) expert: a) se as machas e as rachaduras no piso 

porcelanato são atribuídos a defeitos de fabricação ou produção do 

produto? a.1) Em caso positivo, qual o vício apresentado? a.2) Há sinais 

de que a má conservação do porcelanato tenha contribuído para o 

surgimento das rachaduras? a.3) Há sinais de que as machas podem ter 

sidos causadas por produtos de limpeza? b) O serviço de colocação do 

porcelanato foi adequado? Foi adotada a melhor técnica para a colocação 

das peças?. 17. O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da efetivação da avaliação. 18. Com a juntada do 

laudo, INTIMEM-SE as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC/2015, bem como para no mesmo prazo apresentarem memoriais 

finais, observando na espécie a intimação das partes se dará mediante 

publicação no DJE. 19. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito
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ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judicial  Eletrônico nº . 

1001449-19.2016.8.11.0006. Sentença. Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO 

MONITÓRIA ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE 

em desfavor de NELSON FLORENTINHO MUNIZ e seus avalistas MARILZA 

GOMES DE CAMPOS e JANETE MIRANDA FARIA (Ids. 1934447 e anexos) 

afirmando ser credora da Cédula de Crédito Bancário n.º B11131105-3, 

cujo valor do débito atualizado soma a quantia de R$ 11.891,30 (onze mil 

oitocentos e noventa e um reais e trinta centavos). 2. Devidamente citada 

a requerida JANETE MIRANDA FATIA opôs embargos aos Ids. 2985042 e 

anexos, alegando, preliminarmente, a prescrição trienal da cédula de 

crédito bancária contra os avalistas. Na ocasião propôs reconvenção 

requerendo pelo ressarcimento de despesas com honorários 

advocatícios. Liminarmente manifestou pela exclusão de seu nome nos 

cadastros de inadimplentes. No mérito, requer também pela condenação 

da embargada em danos morais e pela improcedência da demanda 

monitória. 3. O requerido Nelson Florentino Muniz ofereceu contestação ao 

Id. 2909050, alegando, preliminarmente, a prescrição do título de crédito; 

falsidade documental em razão de não reconhecer sua assinatura e nem a 

negociação efetuada, bem por isso, pugna pela designação de perícia 

grafotécnica. É o sucinto relato do necessário. Fundamento e Decido. DAS 

PRELIMINARES 4. Em sede de preliminar, a embargante Janete Miranda 

Faria alega estar a Cédula de Crédito Bancário prescrita, com a aplicação 

da prescrição trienal. 5. Pois bem, em análise aos argumentos trazidos, de 

pronto, o INDEFERIMENTO da preliminar suscitada é a medida que se 

impõe, tendo em vista que ao contrário do que aduz a embargante, a 

prescrição trienal não é aplicável em caso de ações monitórias, mas sim a 

prescrição quinquenal, com espeque no art. 206, §5º, I do CC/2002. Neste 

sentido, eis o entendimento do TJ-GO na Apelação 

01345490220168090020, publicada em 10/05/2019: “AÇÃO MONITÓRIA. 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 

VENCIMENTO O TÍTULO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE 

ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. QITAÇÃO APRCIAL DO DÉBITO. ÔNUS 

PROBATÓRIO. ILEGTIMIDADE PASSIVA DOS AVALISTAS. HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Tratando-se de ação 

de cobrança instrumentalizada por ação monitória fundada em dívida 

líquida constante de documento particular, há de prevalecer o prazo 

prescricional quinquenal (art. 206, §5º, I do CC), tendo enquanto termo 

inicial a data do vencimento do título (precedentes do STJ). (...) APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.” (grifo 

nosso) 6. Ainda que se trate a parte embargante de avalista, por óbvio, 

visto que o avalista possui obrigação solidária em relação ao título de 

crédito, o mesmo prazo prescricional do devedor originário, também será 

aplicada aos avalistas. 7. Analisando o documento de Id. 1934461, tenho 

que o seu vencimento tem como a data de 10/12/2011, sendo esta o termo 

inicial e, aplicando o prazo quinquenal, este só estaria prescrito em 

10/12/2016. Assim, como a presente ação monitória foi ajuizada em 

30/08/2016, não há que se falar em prescrição. 8. Quanto ao pedido 

liminar de exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, de 

pronto, INDEFIRO o pedido em questão, tendo em vista que não 

reconhecida a prescrição do ajuizamento da monitória, conforme visto 

acima, se esvaem os elementos ensejadores da tutela de urgência (art. 

300, CPC/2015), isto é, o periculum in mora e fumus boni iuris. 9. Por 

derradeiro, em relação ao pedido de reconvenção para ressarcimento de 

despesas com honorários advocatícios contratuais, vislumbro que, a 

questão se confunde com o mérito da demanda e deverá ser abordada em 

sentença, visto que, ainda não há nos autos todos os elementos 

formadores da convicção deste juízo, bem por isso, POSTERGO a análise 

do pedido de reconvenção para momento oportuno. 10. As partes 

requeridas manifestam pela concessão do benefício da gratuidade de 

justiça. Em análise aos documentos trazidos pela requerida Janete Miranda 

Faria (Id. 2986698) e pelo requerido Nelson Florentino Muniz (3068095), 

não identifico qualquer elemento que demonstre a hipossuficiência de 

recursos, não bastando a mera declaração como comprovação da 

condição. 11. Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, do CPC[1], INTIMO 

os requeridos acima citados para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentem demais elementos que evidenciem os pressupostos legais 

para concessão do benefício. 12. DECORRIDO “in albis” o prazo acima 

fixado, INDEFIRO desde já a concessão do benefício. 13. Por outro lado, 

entendo que suficientes os documentos apresentados pela requerida 

MARILZA GOMES DE CAMPOS (Id. 3073811), de modo que, nos termos do 

art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade de justiça preiteada. 14. Não 
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havendo outras questões preliminares que carecem de análise neste 

momento, DECLARO SANEADO o feito. DA DESIGNAÇÃO DA PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA 15. O requerido NELSON FLORENTINO MUNIZ, em sede 

de contestação (Id. 2909050 e 3068095), aduz desconhecer a assinatura 

lançada no documento de Id. 19334461. 16. Assim, considerando o pedido 

formulado pela parte demandada, entendo que pertinente o pedido, de 

modo que, nos termos do artigo 465 do CPC/2015, NOMEIO como perito 

especializado José Ernesto Barbosa de Souza, Registro Funcional n. 

005275-SSP/MT, Caixa Postal n. 1024, Correio Shopping Pantanal, CEP 

78.050-973, Cuiabá-MT, Telefones: (65) 99242-8383 e (65) 3685-8296, 

que servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso, para 

a realização de exame pericial para apuração da grafia acostada ao 

documento de id. 19334461 dos presentes autos, devendo responder ao 

seguinte quesito: A assinatura lançada no documento de id. 19334461 dos 

autos proveio do punho da parte NELSON FLORENTINO MUNIZ? 17. Para a 

realização da prova pericial, NOTIFIQUE-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente o contrato original cuja cópia é vista 

no id n. 19334461. 18. INTIME-SE o perito nomeado para apresentar 

proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como o currículo 

com a devida comprovação de especialização e os contatos profissionais, 

principalmente endereço eletrônico. 19. Após, INTIME-SE a parte 

demandada, na forma do art. 95 do CPC/2015, para o adimplemento dos 

honorários periciais, que deverão ser depositados em juízo no prazo de 10 

(dez) dias após a intimação para tal fim ou manifeste o que entender 

pertinente, sob pena de preclusão. 20. Em seguida, INTIME-SE o perito 

nomeado para informar a data em que iniciará a realização dos trabalhos 

periciais, devendo ser intimadas as partes. 21. INTIMEM-SE as partes 

acerca do local e da data assinalada para realização da perícia, conforme 

exigência do art. 474 do Código de Processo Civil, devendo o laudo pericial 

ser apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o perito 

ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC). 22. Ressalto que as partes 

poderão arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistentes e 

formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 465, 

§1º, incisos I, II e III do CPC. 23. As partes, depois de intimadas, poderão 

manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, neste mesmo 

prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme disposição do art. 

477, §1º, do Código de Processo Civil. 24. Realizadas as diligências acima, 

CERTIFIQUE-SE nos autos e FAÇA-OS CONCLUSOS para ulteriores 

deliberações. 25. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito [1]§ 2o O juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes 

de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1007753-97.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

RUBENS DOS SANTOS RÉU: H L CONSTRUTORA LTDA Processo em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando 

presentes os pressupostos processuais de existência e de validade da 

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

havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

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

Civil. O requerente pugna pelo julgamento antecipado da lide, porém 

verifica-se que a matéria trata-se também sobre questões de fato, ante a 

negativa da requerida acerca das condições do contrato supostamente 

avençado, tendo em vista o referido documento não estar assinado pela 

empresa promovida. Isto posto, verifica-se a necessidade de dilação 

probatória. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO 

DAS PROVAS Mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá 

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

controvertidas nos autos com base na petição inicial e na contestação. 

Nesse quadro, fixam-se como controvertidos os seguintes pontos: A) O 

período de locação do imóvel em questão. B) A convenção entre as partes 

acerca da realização das benfeitorias mencionadas no contrato de id. 

11133968. ADMITE-SE a prova testemunhal para comprovar as questões 

de fato descritas nos pontos controvertidos apontados acima. 1 - Diante 

da natureza da demanda, aliado ao requerimento das partes, este Juízo 

tem como imprescindível a realização de audiência instrutória para a 

formação do seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência 

de instrução e julgamento para o dia 30 de janeiro de 2019 às 13h30min 

(MT). 2 – INTIMEM-SE as partes por meio de seus patronos, com 

fundamento no art. 357, §4º do CPC, para que, caso queiram, apresentem 

rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, com base nos 

pontos controvertidos, observando-se a regra do ônus probatório 

disposto no art. 373 do CPC, sob pena de preclusão. Nos termos do art. 

455 do Código de Processo Civil incumbe ao advogado (a) da parte 

informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada 

através de carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) 

juntar aos autos com antecedência pelo menos de 03 (três) dias da 

audiência agendada a cópia do comprovante da correspondência e da 

intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa providência, 

presume-se a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). Saliente-se que 

a providência acima quanto à necessidade de comprovação da intimação 

poderá ser dispensada na hipótese de a parte comprometer-se a levar a 

testemunha a ser inquirida, presumindo-se, caso ela não compareça, a 

desistência na sua oitiva, conforme a orientação do art. 455, §2º do 

Código de Processo Civil. 3 – INTIME-SE a parte autora (cujo depoimento 

pessoal se requer) por meio de seu advogado constituído com as 

advertências legais quanto à pena de confissão em caso de não 

comparecimento. 4 - CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 14 de novembro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1000616-98.2016.8.11.0006. AUTOR(A): WILSON 

BRAZ NOBREGA REU: OTACILIO GONÇALVES DO NASCIMENTO 

Sentença Vistos. 1. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais 

proposta por WILSON BRAZ NOBREGA em face de OTACÍLIO 

GONÇALVES DO NASCIMENTO, ambos já qualificados nos autos. 2. Alega 

o requerente que no dia 05/09/2015, por volta das 10h00, trafegava com 

seu veículo em sua mão de direção, momento que veio a colidir com o 

veículo conduzido pelo requerido, que convergiu bruscamente, lhe 

causando danos prejuízos materiais e morais. 3. Alega que “o Requerido 

deve ser responsabilizado pelo ocorrido, tendo em vista que o acidente 

automobilístico é de exclusiva culpa do Requerido, uma vez que este último 

não contando com Carteira Nacional de Habilitação [CNH], jamais poderia 

estar conduzindo veículo e quiçá em via pública de movimento intenso e 

em horário comercial”. 4. Requereu ao final a condenação do requerido no 

pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente a danos 

materiais. Ainda, requereu o arbitramento de danos morais na quantia de 

R$ 25.000,00 (vinte e cinto mil reais). 5. Inicial recebida (Id. 1684779). 6. 

Citado, o requerido apresentou contestação (id. 13368099), alegando a 

inexistência de responsabilidade e a ausência do dever de pagamento dos 

danos materiais, vez que a falta de habilitação do condutor de veículo não 

gera uma presunção de culpa, sendo mera infração administrativa. 7. 
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Réplica no Id. 14583091. 8. Saneado o feito, foi designada audiência de 

instrução e julgamento (Id. 17001061). 9. Em audiência de instrução e 

julgamento, foi ouvida apenas uma testemunha da parte autora (Id. 

215889752). 10. O requerente apresentou memoriais no Id. 22084354, ao 

passo que o requerido apresentou no Id. 22640052. É o relatório. 

Fundamento e DECIDO. 11. Trata-se de Ação Ordinária de Reparação de 

Danos promovida por WILSON BRAZ NOBREGA em face de OTACÍLIO 

GONÇALVES DO NASCIMENTO, visando ressarcimento pelos danos 

causados em decorrência do acidente de trânsito, objetivando 

ressarcimento de danos materiais e indenização por danos morais. 12. 

Primeiramente, em relação à tese de culpa exclusiva do requerido, por 

estar conduzindo veículo à revelia de habilitação para a condução de 

veículos automotores, melhor sorte não assiste ao requerente. 13. É que o 

fato de o autor não possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), 

embora configure infração de trânsito nos moldes do art. 162, I do CTB, 

não induz à presunção de culpa do condutor inabilitado pelo acidente 

relatado nos autos. 14. Tal argumento não presume sua culpa no acidente, 

pois inexiste nos autos qualquer demonstração de que, embora sem 

habilitação, não tivesse o autor condições de conduzir seu automóvel. 15. 

O fato apresentado é irregularidade administrativa que, por si só, não têm 

o condão de concluir que o requerido agiu com culpa para o evento 

danoso, vez que a dinâmica do acidente apresentada nos autos não 

comprova ter agido com impudência, negligência ou imperícia, conforme 

iremos transcorrer em tópico específico. 16. Esse é o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consoantes os julgados recentes 

colacionados abaixo, senão vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO – 

COBRANÇA DE SEGURO –PROVA EMPRESTADA – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - ACIDENTE COM VEÍCULO – ALEGAÇÃO 

DE AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO CONDUTOR E OCULTAÇÃO DOLOSA 

DESTE FATO – IMPERTINÊNCIA –AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO E RISCO 

AO OBJETO DO CONTRATO PELO SEGURADO – PRECEDENTES DO STJ – 

AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA PELO ACIDENTE – DEVER DE 

COBERTURA – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – MERO 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PAGAMENTO DO SEGURO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – REALIZAÇÃO DO CONTRATO– JUROS DE 

MORA – CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDOS JULGADOS 

PARCIALMENTE PROCEDENTES – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “1. No 

processo penal, admite-se a prova emprestada, ainda que proveniente de 

ação penal com partes distintas, desde que assegurado o exercício do 

contraditório. 2. Seguindo o princípio pas de nullité sans grief, adotado pelo 

Código de Processo Penal em seu art. 563, não comprovado efetivo 

prejuízo ao réu, não há falar-se em nulidade processual. 3. Agravo 

regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 389242 SC 2017/0037080-8, 

Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 20/02/2018, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018). 2- “A ausência de 

habilitação para condução de veículos, considerada isoladamente, não 

autoriza a presunção de culpa exclusiva da vítima, para fins de exclusão 

do dever de indenizar.” (REsp 1328332/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 21/05/2013). 3- “O STJ 

vem entendendo que a perda do direito à indenização deve ter como 

causa a conduta direta do segurado que importe em um agravamento, por 

culpa ou dolo, do risco objeto do contrato” (Código Civil interpretado: artigo 

por artigo, parágrafo por parágrafo/Costa Machado, organizador; Silmara 

Juny Chinellato, coordenadora. – 9. Ed. – Barueri, SP,Manole, 2016, pg. 

591). 4- “A mera negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro 

de automóvel, não acarreta dano moral passível de indenização.” (Ap 

39413/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO,Julgado em 06/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017). 

5- “(...).” (N.U 0000259-05.2013.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 

16/03/2020). “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS E MORAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C LUCRO 

CESSANTE – AUSÊNCIA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO E DE 

LICENCIAMENTO – FATOS QUE NÃO PRESUMEM A CULPA – 

IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS – SINISTRO OCASIONADO POR 

CONDUTA IRREGULAR DO RÉU – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS CONCEDIDOS – 

COBERTURA NA APÓLICE – DANOS CORPORAIS QUE INCLUEM DANOS 

MORAIS – INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO DA APÓLICE – SÚMULA Nº 402 

DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$15.000,00 (QUINZE 

MIL REAIS) – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE 

E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – 

VALOR CONSERVADO – MONTANTE ADEQUADO AOS PARÂMETROS 

IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – 

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. As alegações de que um dos 

envolvidos em acidente de trânsito não possuía carteira de habilitação e 

que o veículo não estava licenciado são fatos que não presumem sua 

culpa no acidente, pois inexiste nos autos qualquer demonstração de que, 

embora sem habilitação, não tivesse a parte condições de conduzir seu 

automóvel. São irregularidades administrativas que, por si só, não têm o 

condão de concluir que o autor agiu com culpa para o evento danoso, vez 

que a dinâmica do acidente apresentada nos autos leva a uma asserção 

diversa.(...)” (N.U 0008774-98.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019) 17. 

Com efeito, a petição inicial apresentou-se em juízo acompanhada de 

documentos carentes de corroboração de prova testemunhal, vez que 

nenhum deles por si só, tem força suficiente para comprovar os fatos 

alegados. Assim, quando analisados juntamente com a única prova oral 

produzida em audiência de instrução e julgamento, torna-se imperiosa a 

conclusão pela improcedência do pleito indenizatório. 18. Com efeito, 

vejamos o Boletim de Ocorrência, confeccionado pela Polícia Militar: “Em 

atendimento via Ciosp, a uma ocorrência de trânsito, essa GU PM deslocou 

até o local do fato, chegando no local do fato indagamos o Senhor Wilson 

Braz Nóbrega que nos relatou que estava vindo da Avenida Pinto de 

Arruda conduzindo o veículo placa IBB7644 sentido BR 07, quando 

próximo a esquina o veículo Uno Mille conduzido pelo Senhor Otacílio 

Gonçalves do Nascimento deu seta e convergiu bruscamente. Neste 

momento o senhor Wilson abalroou no Fiat Uno Mille Placa JZO-2835 e 

vindo a colidir com um Fiat Strada preta de Placa NQP-9044 que estava 

estacionada do outro lado da via, vindo a ter danos na frente e na lateral 

direita. O senhor Otacílio Gonçalves do Nascimento nos relatou também 

que trafegava pela Avenida Pinto de Arruda quando foi convergir para a 

esquerda (Rua Nova Brasília), que neste momento foi abalroado pelo 

veículo F1000 Placa IBB 7644, conduzida pelo Senhor Wilson Braz 

Nobrega. Diante os fatos conduzimos todos os envolvidos deste acidente 

para confecção deste presente boletim de ocorrência. Por conta deste 

acidente de trânsito foi notificado o Senhor Otacílio Gonçalves do 

Nascimento por não possuir CNH.” 19. O Boletim de Ocorrência precisa 

ser avaliado em conjunto com as provas testemunhais. 20. A testemunha 

João Carlos Graciano de Paiva (Id. 21589759), inquirida disse que: “(...) A 

camionete tentando ultrapassar, não deu tempo de ultrapassar, o veículo 

que foi atingido, parece que um Uno, avançou para esquerda e foi abatido 

(...)” 21. Por outro lado, convém salientar que não fora realizada a perícia 

técnica no local do acidente. Desta feita, não há como creditar a culpa 

exclusivamente ao requerido, vez que há versões diversas em relação a 

dinâmica do acidente. 22. O requerente alega que o requerido deu seta e 

convergiu bruscamente à esquerda, ou seja, o veículo conduzido pelo 

autor estava atrás do veículo conduzido pelo réu. Não há como saber, 

neste ponto, se o veículo conduzido pelo autor estava respeitando a 

distância mínima segura entre veículos, e nem se o veículo do requerido 

convergiu de fato bruscamente à esquerda, mesmo sinalizando por meio 

de seta, pois não houve perícia. 23. Por sua vez, o requerido alega que o 

requerente estava em alta velocidade, no entanto, como já dito, não houve 

perícia técnica que pudesse aferir se ele realmente estava acima da 

velocidade permitida para o local. 24. No mais, é incontroverso que o 

sinistro de fato ocorreu, porém não há prova do nexo de causalidade para 

ensejar a procedência do pedido do requerente, sendo este, um dos 

requisitos essenciais do pleito de indenização. 25. Neste ponto, urge 

discorrer acerca da responsabilidade civil e sua aplicação no campo das 

ações indenizatórias. 26. Conforme alerta Washington de Barros Monteiro, 

“a reparação de dano tem como pressuposto a prática de um ato ilícito, 

sendo que todo ato ilícito gera para o seu autor a obrigação de ressarcir o 

prejuízo causado. Existe profunda diferença entre o ato jurídico e o ato 

ilícito, enquanto o primeiro decorre da vontade que produz efeitos de 

direito, o segundo, é conseqüência também da vontade, mas que produz 

efeitos independentemente dela, ou seja, é resultado da violação à lei que 

obriga seu agente ao ressarcimento. É a capacidade de se obrigar e de 

ser responsável” (Curso de Direito Civil, vol. 5, p. 538). 27. A casuística da 

responsabilidade civil assumiu grandes proporções no campo 

automobilístico, pela generalização do uso de veículos por profissionais e 

amadores que trouxe consigo o expressivo número de acidentes de 

trânsito, gerando incontáveis danos materiais e morais, carreando ao 
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Judiciário a missão de assentar premissas básicas da obrigação de 

indenizar. 28. A essa conclusão se chega pela verificação do fator 

concreto que se desdobra nos três elementos: a) a existência de um dano 

contra o direito; b) a relação de causalidade entre esse dano e o fato 

imputável ao agente; c) a culpa deste, isto é, que ele tenha obrado com 

dolo ou culpa (negligência, imperícia, imprudência). 29. Nos ensina a 

doutrina: “Na etiologia da responsabilidade civil, estão presentes três 

elementos, ditos essenciais na doutrina subjetivista: a ofensa a uma norma 

preexistente ou erro de conduta; um dano; e o nexo de causalidade entre 

um e outro. Não basta que o agente haja procedido contra jus, isto é, não 

se define a responsabilidade pelo fato de cometer um “erro de conduta”. 

Não basta que a vítima sofra um dano, que é o elemento objetivo do dever 

de indenizar, pois se não houver um prejuízo a conduta antijurídica não 

gera obrigação de indenizar. É necessário que se estabeleça uma relação 

de causalidade entre a antijuridicidade da ação e o mal causado, ou seja, 

na feliz expressão de Demogue, “é preciso esteja certo que, sem este 

fato, o dano não teria acontecido. Assim, não basta que uma pessoa 

tenha contravindo a certas regras; é preciso que sem esta contravenção, 

o dano não ocorreria.” (Traité dês Obrigations em général, vol. I, n. 66). 30. 

O nexo causal se torna indispensável, sendo fundamental que o dano 

tenha sido causado pela culpa do sujeito. 31. Adverte Caio Mário ser “este 

o mais delicado dos elementos da responsabilidade civil e o mais difícil de 

ser determinado. Aliás, sempre que um problema jurídico vai ter na 

indagação ou na pesquisa da causa, desponta a sua complexidade maior. 

Mesmo que haja culpa e dano, não existe obrigação de reparar, se entre 

ambos não se estabelecer a relação causal. Como explica Genéviève 

Viney, “cabe ao jurista verificar se entre os dois fatos conhecidos (fato 

danoso e o próprio dano) existe um vínculo de causalidade 

suficientemente caracterizado”. (Traité de droit civil a cargo de Jacques 

Ghestin, Lês obrigations, responsabilité civile, n. 333, p. 406) (ob, it., p. 

76). 32. Como observou Serpa Lopes, não se deve confundir “nexo 

causal” com “imputabilidade”. 33. No tocante à determinação do nexo 

causal, duas questões se antepõem: a primeira pertine à dificuldade de 

sua prova; a segunda, situa-se na identificação do fato que constitui a 

verdadeira causa do dano, máxime quando ocorra uma “causalidade 

múltipla”, pois nem sempre se tem condições de apontar qual a causa 

direta do fato, sua causa eficiente...” (in RESPONSABILDIADE CIVIL E SUA 

INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL – Rui Stoco – Editora Revista dos 

Tribunais – 4ª edição – 1999 – p. 75). 34. É certo que a jurisprudência 

pátria já se firmou no sentido de que deve haver a comprovação do nexo 

causal do fato ilícito para ensejar eventual indenização e aqui não 

conseguiu o requerente demonstrar a culpa da requerido no sinistro. 35. 

Em casos tais, manifesta-se a doutrina: "Embora a lei civil codificada não 

faça qualquer menção à culpa da vítima como causa excludente da 

responsabilidade civil, a doutrina e o trabalho pretoriano construiu a 

hipósete, pois como se dizia no Direito Romano: Quo quis ex culpa sua 

damnum sentit, non intelligitur damnum sentire. Como ensina Aguiar Dias, a 

conduta da vítima como fato gerador do dano elimina a causalidade. 

Realmente, se a vítima constribui com ato seu na construção dos 

elementos do dano, o direito não pode conservar alheio a essa 

circunstância. Da idéia da culpa exclusiva da vítima, que quebra um dos 

elos que conduzem à responsabilidade do agente (o nexo causal), 

chega-se à concorrência de culpa, que se configura quando a essa 

vítima, sem ter sido a única causadora do dano, concorreu para o 

resultado, afirmando-se que a culpa da cítima "exclui ou atenua a 

responsabilidade, conforme seja exclusiva ou concorrente" (Aguiar Dias, 

op. cit., n. 221). 36. Sopesando estes elementos e contrapondo-os com os 

documentos que instruíram o processo, bem como a natureza do instituto 

da indenização, verifico que não restou comprovada de forma 

concludente a culpa do requerido no sinistro. 37. Registro que nos autos 

não fora colhida nenhuma prova contundente, que pudesse levar a 

creditar ao requerido a culpa exclusiva na ocorrência do sinistro. 38. A 

prova oral colhida é extremamente fraca a respeito do sinistro, pois não há 

como averiguar quem deu causa ao acidente automobilístico. 39. Assim, 

não estando comprovado a culpa exclusiva do requerida no ato ilícito 

noticiado nos autos e diante dos ensinamentos doutrinário e 

jurisprudencial transcritos, não resta qualquer obrigação de indenizar pelo 

sinistro. 40. Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL 

EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AÇÃO E 

RECONVENÇÃO. DANOS MATERIAIS. CULPA. REPARTIÇÃO DAS 

RESPONSABILIDADES INDENIZATÓRIAS. 1- CULPA. Os envolvidos 

lançaram a culpa do acidente à parte contrária. A parte autora/reconvinda 

afirma que a ré/reconvinte não respeitou a preferencial. Essa, por seu 

turno, narra que o condutor do outro veículo trafegava em velocidade 

excessiva e sob o efeito de álcool. O caso dos autos, como ocorre na 

maioria dos acidentes, envolve uma série de circunstâncias atinentes aos 

dois motoristas que, ao acontecerem de forma simultânea, resultaram no 

sinistro relatado pelas partes. Ora, a alegada imprudência da ré, ao não 

respeitar a via preferencial, nada produziria sozinha. Da mesma forma, a 

suposta velocidade excessiva imprimida pelo filho da autora, sem a 

contribuição do réu, não seria suficiente para causar o acidente. Em 

contrapartida, ao desrespeitarem as regras de trânsito, assumiram o risco 

de concorrer com culpa para o acidente, muito embora não exista prova 

conclusiva acerca das reais condições do sinistro. As testemunhas 

ouvidas pouco esclareceram sobre o sinistro. O policial militar ouvido não 

lembrava detalhes importantes da ocorrência e a testemunha arrolada pela 

ré mostrou-se confusa e afirmou não estar atenta ao trânsito instantes 

antes do acidente. Nesse contexto, a prova do acidente cinge-se ao 

Boletim de Ocorrência e croqui do sinistro elaborados pela Polícia 

Rodoviária (...). APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70046707410, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 19/03/2015). 41. Do 

magistério do eminente Washington de Barros Monteiro, sobre o tema, o 

que se segue: “Em princípio, para que haja responsabilidade, é preciso 

que haja culpa; sem prova desta, inexiste obrigação de reparar o dano”. 

(Curso de Direito Civil –“Direito das Coisas” –pág. 418). 42. Sobre o ônus 

da prova, pertinente também a lição de Vicente Greco Filho: “O autor, na 

inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada 

conseqüência de direito; esses são os fatos constituídos que lhe incumbe 

provar, sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de 

prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O Juiz julgará o 

pedido improcedente se o autor provar suficientemente o fato constitutivo 

do seu direito”. (Direito Processual Civil Brasileiro – Saraiva – V.I – p.204). 

43. Em matéria de responsabilidade civil automobilística, ainda predomina a 

responsabilidade subjetiva, isto é, a que exige que o lesado, para vencer a 

demanda, prove a culpa ou dolo do réu. 44. A jurisprudência assim definiu 

culpa: “A culpa consiste em proceder o agente sem a necessária cautela, 

deixando de empregar as precauções indicadas pela experiência como 

capazes de prevenir possíveis resultados lesivos”. (TACRIM – SP – AC. 

Rel. Sidinei Beneti – JUTACRIM 87/241). 45. A jurisprudência é clara ao 

afirmar que em caso de não demonstrada a culpa do réu, inocorre 

qualquer indenização, seja ela à título de danos materiais, morais ou 

estéticos. 46. A doutrina segue idêntica linha de entendimento, litteris: “Um 

dos pressupostos da responsabilidade civil é a existência de um nexo 

causal entre o fato ilícito e o dano por ele produzido. Sem essa relação de 

causalidade não se admite a obrigação de indenizar. O art. 159 do Código 

Civil a exige expressamente, ao atribuir a obrigação de reparar o dano 

àquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

causar prejuízo a outrem. O dano só pode gerar responsabilidade quando 

seja possível estabelecer um nexo causal entre ele e o seu autor, ou, 

como diz Savatier, “um dano só produz responsabilidade, quando ele tem 

por causa uma falha cometida ou um risco legalmente sancionado.” (Traité, 

cit., v., 2, n. 456)” (in RESPONSABILIDADE CIVIL - CARLOS ROBERTO 

GONÇALVES – Editora Saraiva - 6ª edição – 1995 – p. 384). “... Do exame 

deste dispositivo, verifica-se que vários são os pressupostos 

necessários para que a responsabilidade emerja. Com efeito, para se 

apresentar o dever de reparar, necessário se faz: que haja uma ação ou 

omissão por parte ao agente; que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e o 

agente tenha agido com dolo ou com culpa. Inocorrendo um destes 

pressupostos não aparece, regra geral, o dever de indenizar.” (CURSO DE 

DIREITO CIVIL - SILVIO RODRIGUES – Editora Saraiva – Parte Geral – vol. 1 

- p. 327). 47. Desta forma, afastada a culpa exclusiva da requerida, a 

ação ajuizada não deve prosperar. DISPOSITIVO 48. Ante ao exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL da Ação de Indenização por 

Danos Materiais e Morais proposta por WILSON BRAZ NOBREGA em face 

de OTACÍLIO GONÇALVES DO NASCIMENTO. 49. CONDENO a parte 

sucumbente ao pagamento de custas e despesas, bem como honorários 

advocatícios na ordem de 10 % sobre o valor da causa, conforme §2º do 

artigo 85 do CPC, observada a norma do art. 98, §3º, do CPC. 50. Após o 

trânsito em julgado, proceda às anotações e às baixas necessárias para 

em seguida arquivar-se os presentes autos. 51. Publique-se. Intime-se. 52. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004633-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cleiton Ribeiro Gomes (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004633-46.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

TEREZINHA GOMES REU: CLEITON RIBEIRO GOMES Vistos. 1. MAX 

WILLIAM GOMES, KASSIO GOMES DE OLIVEIRA e KAIO GOMES DE 

OLIVEIRA, representados por TEREZINHA GOMES, ajuizaram a presente 

ação de reintegração de posse com pedido de liminar, em face de 

CLEITON RIBEIRO GOMES, todos devidamente qualificados nos autos. 2. 

Alegam, os requerentes, em síntese, que são filhos da de cujus MARIA 

LUCIMAR GOMES, falecida em 16/02/2017. 3. Narram que a de cujus era 

proprietária do imóvel urbano, localizado Av. Aeroporto, Quadra 13, lote 

03, Jardim Aeroporto, Cáceres/MT, proveniente do programa Minha Casa, 

Minha Vida. 4. Afirmam, também, que após o falecimento da genitora, 

passaram a residir com a tia materna, ora representante. 5. Assentam, por 

fim, que em julho de 2017 o requerido invadiu a residência em questão, 

turbando a posse dos herdeiros, ora requerentes. 6. Recebida a inicial, 

este juízo determinou a citação do requerido e designou audiência de 

justificação. 7. Na oralidade foi procedida a oitiva de uma informante e do 

requerido e, em seguida, deferido o pedido liminar de manutenção da 

posse em favor dos requerentes. 8. Com a inicial, juntou documentos. 9. O 

requerido não apresentou contestação. 10. O Ministério Público pugnou 

pela decretação da revelia do requerido e declarada a presunção de 

veracidade dos fatos descritos na inicial. 11. Vieram os autos conclusos. 

É o relatório. Fundamento e DECIDO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO. 12. 

Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da 

economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 

jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções. 13. Nesse quadrante processual, e à luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente o mérito. DO 

MÉRITO. 14. Preambularmente, no que tange ao cerne da demanda, 

verifica-se que não há pretensão resistida, posto que o requerido, embora 

citado, não se manifestou, e não há nos autos razões contrárias ao pleito, 

motivo pelo qual decreto-lhe a revelia, em decorrência do disposto no 

artigo 344 do CPC. 15. Trata-se de ação de reintegração de posse com 

escopo de repressão judicial à moléstia possessória sobre a imóvel dos 

requerentes. A pretensão vestibular merece total procedência. Explico. 16. 

Analisando detidamente o bojo probatório processual, vislumbro estar 

provada de forma cabal a moléstia possessória perpetrada pelo requerido 

no imóvel dos requerentes. 17. Na espécie, noto que a prova documental 

carreada (divulgação de contemplados e boletos de pagamento de 

financiamento) corroboram o pedido da ação, haja vista a comprovação 

pela parte requerente da posse direta – bem como a data de início da 

posse – sobre o imóvel em litígio. 18. Restou demonstrado ainda a 

continuidade da posse da casa pela requerente mediante a tutela 

provisória dos filhos da titular da casa – sua falecida irmã, conforme 

alegado pela informante ouvida durante a audiência de justificação. 19. 

Ademais, a posse direta restou sobejamente demonstrada pela prova 

documental carreada aos autos com a inicial. Os documentos sobreditos, 

corroborados pelo depoimento pessoal do requerido, o qual admite que 

ocupa a residência de maneira irregular, bem como da informante e dos 

demais elementos de prova trazidos na oralidade demonstram que são 

verossímeis e plausíveis os fatos alegados pelos autores, consistente na 

injusta perturbação da posse de um bem que lhe pertence, estando 

presentes os requisitos que ensejam a medida liminar pleiteada. 20. A 

despeito disso, considero que todos os requisitos exigidos pelo art. 561, 

do CPC, para o atendimento do pleito inicial se fazem presentes, diante da 

prova colhida sob o crivo do contraditório. 21. Como bem explana Romeu 

Pires de Campos Barros , “a liminar nas ações possessórias tem a função 

de evitar um perigo de dano grave e imediato que possa sofrer o 

possuidor. De outra sorte, o nobre Prof. Luiz Orione Neto, em sua obra 

Liminares no Processo Civil, com propriedade, observa que a finalidade 

precípua da liminar na querela possessória é a garantia da ordem social, 

funcionando como uma reação imediata a qualquer espécie de atentado 

contra a posse, que representa, sempre, uma violação ao direito de 

convivência, ou seja, o escopo da liminar é manter o status quo na ação 

de manutenção e no interdito proibitório e recuperar este na ação de 

reintegração.” (Liminares no Processo Civil, Lejus, 1999, p. 413). 22. O 

CPC, em especial no seu art. 560, é claro ao dispor que “o possuidor tem 

direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso 

de esbulho.” Consoante a tarefa deixada pelo legislador aos doutrinadores 

e aplicadores do direito, defini-se esbulho, segundo o Prof. Marcus 

Vinícius Rios Gonçalves, como “ato pelo qual alguém priva outra pessoa, 

contra a vontade dela, do poder de fato sobre a coisa.” Ressalte-se que 

essa privação pode ser total ou parcial, mas deve ser ilícita, i.e., violenta, 

clandestina ou precária. 23. A posse desempenhada pelo requerente na 

área dá-se de forma objetiva, ou seja, esta se revela sobre o poder de 

fato da coisa, pela possibilidade de utilizá-la, explorá-la economicamente e 

influir sobre ela, conforme a teoria de Ihering adotada no art. 1.196 do 

CC/2002, deveras, surgindo ao requerente, de forma patente, o jus 

possessionis. Ao mais, como já assentou o STJ a posse pode ser 

transmitida por via contratual ou ato unilateral de vontade (RSTJ 36/473). 

Com efeito, para comprovação do alegado, o requerente se valeu da 

prova documental, a qual foi suficiente para corroborar a pretensão 

vergastada na petição inicial. 24. Anoto, por oportuno, que a propositura 

de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz 

conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela 

cujos pressupostos estejam provados (CPC, art. 554). 25. Ora, tendo os 

requerentes preenchido os requisitos legais do art. 561 do CPC, mister se 

faz julgar procedente a pretensão vestibular para assegurar a proteção 

possessória perquirida, viabilizando-se o esmerado “status quo ante”, 

conforme preconiza o art. 562 do mesmo Estatuto de Ritos Civis. 26. Ante 

ao exposto, nos moldes dos artigos 554 e 562 do CPC, CONFIRMO a 

liminar deferida e JULGO PROCEDENTE a presente ação para 

REINTEGRAR/MANTER definitivamente os requerentes na área esbulhada 

descrita na petição inicial. 27. CONDENO a parte sucumbente ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% do valor da causa ut § 2º do artigo 85do CPC, ficando 

suspensa a sua cobrança de acordo com o §3º, do artigo 98, do CPC. 28. 

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de estilo. 29. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 30. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003386-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIETA PEDROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GOMES DOS SANTOS (REU)

JOAO CARLOS AZEVEDO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1003386-30.2017.8.11.0006. AUTOR(A): ANTONIETA 

PEDROSA DA SILVA REU: ANTONIO GOMES DOS SANTOS, JOAO 

CARLOS AZEVEDO SENTENÇA INDENIZATÓRIA Vistos. 1. Trata-se de 

ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos movido por 

ANTONIETA PEDROSA DA SILVA, em desfavor de ANTONIO GOMES DOS 

SANTOS e JOÃO CARLOS AZEVEDO, pleiteando a requerente 

indenização por danos morais, materiais e estéticos em decorrência de um 

acidente de trânsito. 2. Afirmam que no dia 04/03/2017, a requerente 

transitava com sua bicicleta pela Rua Joaquim Murtinho na cidade de 

Cáceres/MT, sentido centro/bairro, momento em que foi atingida pelo 

veículo Ford/Ranger, placa JYX8246, conduzido pelo 1º requerido e de 

propriedade do 2º requerido. 3. Aduz que sofreu várias escoriações pelo 

corpo, lesões sérias nos membros superior e inferior direito e um corte 

profundo e grave no joelho esquerdo, que acarretou uma ruptura dos 

tendões do membro. 4. Alega que o acidente causou prejuízos materiais, 

morais e estéticos, vez que teve despesas com medicamentos e que as 

lesões sofridas resultaram em deformidade. 5. Requereu ao final a 

condenação dos requeridos ao pagamento do valor de R$ 1.385,64 (mil 
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trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) referente 

a despesas com o tratamento de saúde. Ainda, requereu o arbitramento 

de danos estéticos no valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 

e danos morais na quantia não inferior a de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais). 6. A inicial foi recebida (Id. 7817163). 7. Citado (Id. 9406871), o 1º 

requerido apresentou contestação (Id. 10001253), alegando, 

preliminarmente, a incompetência do juízo. No mérito, aduz que a ausência 

do retrovisor na bicicleta somado a desatenção da autora que fora o real 

motivo da colisão, aguardando, ao final, a improcedência dos pedidos. 8. 

Citado (Id. 9558956), o 2ª requerido não apresentou defesa. 9. Na réplica 

de Id. 10674345, a requerente rebate a defesa e ratificam os termos da 

inicial. 10. Na decisão de Id. 12215390, a preliminar foi afastada. 11. Na 

decisão de Id. 16348201, foi decretada a revelia do 2º requerido e 

determinado que as partes especificassem as provas que pretendem 

produzir. 12. Em audiência de instrução, o 1º requerido não compareceu, 

sendo que foi tomado o depoimento pessoa da requerente e do 2º 

requerido, bem como ouvidas duas testemunhas da autora (Id. 25956406). 

13. Encerrada a instrução, a requerente apresentou alegações finais no 

Id. 27651472 e o 2º requerido no Id. 26861002. 14. Vieram os autos 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO. 15. Trata-se 

de Ação Indenizatória por danos materiais, morais e estéticos proposta 

por ANTONIETA PEDROSA DA SILVA, em desfavor de ANTONIO GOMES 

DOS SANTOS e JOÃO CARLOS AZEVEDO, que deve ser julgada 

parcialmente procedente. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SEGUNDO 

REQUERIDO. 16. Quanto ao 2ª requerido, João Carlos Azevedo, em que 

pese a comprovação do fato e dos prejuízos vivenciados pela autora, não 

há como lhe atribuir a responsabilidade pela reparação de tais danos, em 

razão da sua ilegitimidade passiva ad causam, por se tratar de 

ex-proprietário do veículo Ford Ranger. 17. A Súmula 132 do STJ dispõe 

que ausência de registro de transferência não implica em responsabilidade 

do antigo proprietário, senão vejamos: “SÚMULA N. 132 A ausência de 

registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo 

proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo 

alienado.” 18. É majoritário o entendimento, inclusive do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, no sentido de que o disposto na Súmula 132, STJ, 

somente será aplicável nos casos em que o antigo proprietário conseguir 

demonstrar a venda do bem em data anterior à do acidente. 19. Vejamos 

as seguintes ementas: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA – INDEFERIMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO 

PROPRIETÁRIO COMPROVADA – TRADIÇÃO ANTERIOR AO ACIDENTE - 

VEÍCULO QUE NÃO OBSERVA VIA PREFERENCIAL E AVANÇA – 

INOBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO – ALTA VELOCIDADE DA VÍTIMA 

NÃO COMPROVADA - FALTA DE CAUTELA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR – CULPA EXCLUSIVA DA RÉ COMPROVADA – CULPA 

CONCORRENTE AFASTADA - RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR – 

DANO MORAL E ESTÉTICO DEVIDO – VALOR ARBITRADO MANTIDO - 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO 

MATERIAL NÃO COMPROVADO - INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO 

COMPROVADA - PENSIONAMENTO MENSAL – IMPOSSIBILIDADE – 

RECURSOS DESPROVIDOS. “[...] Compete ao impugnante instruir o 

incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas 

convincentes de que o impugnado tem condições de arcar com as custas 

e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se 

verifica na hipótese”. (Ap 13003/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017) [...]”. “[...]A Súmula 

132 do STJ, segue orientando que, comprovando a tradição do veículo 

antes da data do sinistro, a ausência de registro de transferência no 

Detran, não implica na responsabilidade do antigo proprietário (Ap 

175463/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 

13/02/2017) [...]”. (...).” (Ap 82194/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018. Negritei) “ACIDENTE DE 

TRÂNSITO – DANO MATERIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR 

ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO. A ausência de registro de 

transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por 

dano resultante de acidente que envolva veículo alienado, nos termos da 

Súmula 132, do STJ.” (Ap 57743/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/07/2014, Publicado no DJE 06/08/2014) 20. In casu, o requerido José 

Carlos Azevedo apresentou os documentos de Id. 26861014 que 

comprova a formalização da venda do veículo para um terceiro de nome 

Elídio Lopes da Penha, e deste para o primeiro requerido, conforme os 

recibos de pagamentos datados de 10/07/2014, 11/08/2014, 08/09/2014, 

24/09/2014, 02/02/2015, sendo que o sinistro ocorreu em 04.03.2017. 

Portanto, os referidos documentos são suficientes para comprovar a tese 

defensiva de que houve a venda do veículo em data anterior ao sinistro. 

21. No mais, em seus memoriais finais, a parte requerente concorda com a 

exclusão do 2º requerido do pólo passivo da ação. 22. Logo, reconheço a 

ilegitimidade passiva “ad causam” do réu José Carlos Azevedo, nos 

termos do art. 337, inciso XI, do Código de Processo Civil. DO MÉRITO 23. 

Registro, inicialmente, que a responsabilidade civil geradora do dano 

indenizável requer comprovação da existência de ato ilícito, dano efetivo e 

nexo de causalidade entre eles, nos termos do art. 186, do Código Civil: 

"aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito". 24. A este respeito, Sílvio Rodrigues ensina que: "[...] 

para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a composição 

dos seguintes pressupostos: I) ação ou omissão do agente; II) culpa do 

agente; III) relação de causalidade; IV) dano experimentado pela vítima" 

(Direito civil: responsabilidade civil. 32.ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 13). 

25. Assim sendo, em se tratando de responsabilidade civil por acidente de 

trânsito, por força da teoria subjetiva, tem-se como indispensável à 

configuração do dever de indenizar a comprovação do comportamento 

culposo do requerido, suposto agente causador, incumbindo tal ônus à 

parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 26. 

Feitas essas ponderações acerca da responsabilidade civil, passo à 

análise da existência de comprovação dos atos lesivos alegados pela 

requerente, o que ensejaria o deferimento das indenizações pleiteadas. 

27. Pois bem. Consta dos autos que em 04/03/2017, o veículo da Marca 

Ford/Ranger, placa JYX8246, conduzido pelo requerido Antônio Gomes 

Dos Santos, envolveu-se em um acidente na Rua Joaquim Murtinho na 

cidade de Cáceres/MT, sentido centro/bairro, colidindo com a bicicleta que 

estava sendo conduzida pela autora. 28. No Boletim de Ocorrência de 

Trânsito (Id. 7358091), lavrado pela Autoridade Policial, constou: “Esta 

GUPM foi acionada via CIOSP, onde segundo informações de populares no 

endereço supracitado, havia ocorrido um acidente de trânsito com vítima. 

Conforme apurado no local, o veículo FORD RANGER, conduzido pelo Sr. 

Antônio Gomes dos Santos, colidiu na parte traseira da bicicleta da Sr.ª 

Antônia Pedrosa da Silva. Conversando com a vítima, a mesma informou 

que transitava no sentido centro x bairro, pela Rua Joaquim Murtinho, e 

passando a barbearia do “Cachoto” sentiu um impacto, onde veio a cair ao 

solo, sendo arrastada por alguns metros. No local do acidente foi 

verificado marcas de frenagem e marcas no asfalto causado pela 

bicicleta, começando na frente do número 56 até o número 60ª. A vítima 

sofreu escoriações pelo corpo e corte no joelho esquerdo, ficando sob 

observação médica. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com 

apoio da ambulância do pronto atendimento médico pois a VTR 

encontra-se na oficina para reparos mecânicos. Os veículos foram 

conduzidos através do HR Guincho, pois o condutor Antônio se encontra 

com o exame de saúde vencido a mais de 30 dias (...)” 29. Em razão do 

acidente, a autora teve cicatrizes deixadas pelos ferimentos causados no 

joelho esquerdo e na perna e no braço direto, bem como as oriundas da 

cirurgia, no mais, a requerente passou a sentir dores no joelho e 

apresenta dificuldades de locomoção. 30. Resta evidenciado nos autos a 

dinâmica do acidente, demonstrando que o condutor do veículo Ford 

Ranger, por culpa exclusiva, ocasionou o sinistro noticiado no Boletim de 

Ocorrência de Id. 7358091, em razão de não ter respeitado a distância 

mínima de um metro e cinquenta centímetros ao passar ou ultrapassar 

bicicleta (art. 201 do Código de Trânsito), vindo a colidir na traseira na 

mesma+ 31. Ademais, as provas testemunhais corroboram com tais 

evidências, especificamente de Sebastião Ferreira da Silva (Id. 25956417), 

senão vejamos: “(...) Eu estava saindo do serviço e eu vi o carro pegando 

por de trás, o carro arrastou ela, ela entrou debaixo do carro. Ela estava 

na via, na mão dela, e o carro chegou por de trás e arrastou ela. O carro 

não estava em alta velocidade. Era dia. Ele tinha visibilidade. Ele consegui 

ver ela. Ele não prestou auxilio (...)” 32. Desta feita, restando comprovado 

nos autos que a culpa pelo acidente teve como causa determinante a 

atitude do réu, condutor do veículo Ford Ranger, ao agir com imprudência 

por não manter a distância mínima de um metro e cinquenta centímetros ao 

passar ou ultrapassar bicicleta, cabe a este o dever de reparação civil 

pelo ilícito praticado. 33. Superado esse ponto, resta apurar os danos 
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reclamados na inicial, em sua existência e em sua extensão. DOS DANOS 

MORAIS 34. É sabido que o dano moral não é restituição exata e não 

corresponde de forma perfeita ao sofrimento, levando em conta que 

possui caráter de punição ao infrator, visando à inexistência de 

reincidência no comportamento e de compensação àquele que foi atingido, 

sob a forma de pecúnia, ante a inexistência de tutela específica ou 

possibilidade de retorno ao status quo ante. Porém, para a existência de 

dano moral, é necessário que se comprove o abalo psicológico ocorrido, 

e, para isso, deve o magistrado utilizar-se de bom senso para definir quais 

as situações em que é verdadeiramente cabível. 35. Registro, ainda, que 

para a ocorrência de dano moral indenizável, devem existir, 

concomitantemente, três requisitos: ação ou omissão do agente, dano 

psicológico e o nexo causal. 36. E mais, visto sob o ângulo da ofensa à 

integridade psíquica, um direito fundamental, tem-se que: “[...] o que 

configura o dano moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico do 

indivíduo. Se do ato de outra pessoa resultar alteração desfavorável, 

aquela dor profunda que causa modificações no estado anímico, aí está o 

início da busca do dano moral. (...). O que caracteriza o dano moral é a 

consequência de algum ato que cause dor, angústia, aflição física ou 

espiritual ou qualquer padecimento infligido à vítima em razão de algum 

evento danoso. É o menoscabo a qualquer direito inerente à pessoa, como 

a vida, a integridade física, a liberdade, a honra, a vida privada e a vida de 

relação [...]” (SANTOS, Antônio Jeová, Dano Moral Indenizável, 4ª ed., São 

Paulo: RT, p. 95 e 108) (destaquei). 37. Diante dos fatos narrados e 

comprovados no presente feito, é evidente o abalo psíquico sofrido pela 

requerente em razão do acidente ocasionado pelo requerido. 38. Portanto, 

essas noções e a constatação de que nem todo desconforto, incômodo, 

inconveniente pode produzir o dano moral, mas somente aqueles com 

certa gravidade, que incomodariam o homem comum, devem servir como 

ponto de partida para o exame do caso dos autos, sem se perder de vista 

a realidade e a necessária concretude do Direito. 39. Nesta linha de 

intelecção, a mudança repentina de toda a dinâmica familiar, notadamente 

diante da extensão das lesões da requerente o intenso abalo emocional 

com as cirurgias realizadas, resta patente a configuração de danos 

morais. 40. Friso, por necessário, conforme a lista de procedimentos 

realizados no hospital, observo que além das intervenções cirúrgicas 

(reconstrução de ligamentos do joelho), a requerente passou 09 (nove) 

dias internada, do dia 04/03/2017 à 13/03/2017 (Item 5 – Id. 7358133). 41. 

Atinente ao quanto indenizatório, se não resta dúvida quanto à obrigação 

indenizatória a ser imposta ao requerido, resta, porém, fixar o valor dessa 

indenização, ante seu caráter eminentemente subjetivo. 42. Como é 

sabido, o dinheiro não recompõe a integridade física, psíquica ou moral 

lesada de alguém, é apenas uma consolação para amenizar a dor da 

vítima e deve servir também de punição para o responsável pelo dano, a 

fim de reprimir pedagogicamente futuras atitudes semelhantes. 43. A 

melhor doutrina diz que o valor da condenação não deve ser além das 

possibilidades de pagamento do ofensor, pois se a quantia for muito alta, 

este torna-se também uma vítima, por outro lado, não pode ser valor 

irrisório que incentive o desrespeito continuado. 44. Sobre a questão, 

elucidativo é um acórdão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, modelo de orientação quando se trata de fixar indenização por 

danos morais: “O dano moral não é estimável por critérios de dinheiro. Sua 

indenização é esteio para a oferta de conforto do ofendido, que não tem a 

honra paga, mas sim uma reparabilidade ao seu desalento” (LEX 

TJSP-142/104). 45. A ausência de parâmetros legais para se arbitrar o 

valor do dano moral, até mesmo pelo fato de ser a dignidade um bem 

inestimável, torna a mensuração laboriosa tarefa. 46. Em que pese 

abalizadas opiniões e os grandes tratados sobre o tema, o melhor norte a 

ser seguido quanto à fixação do montante indenizatório foi dado pelo 

“legislador”, quando na feliz redação do art. 944 do Novo Código Civil 

disse: “a indenização mede-se pela extensão do dano”. 47. Pode parecer 

uma contradição dizer que o dano moral é inestimável e ao mesmo tempo 

mencionar o dispositivo legal, contudo, mesmo sendo imensurável, dentro 

dos parâmetros capitalistas é possível sua avaliação para fins 

compensatórios. Assim, a extensão potencial deve ser considerada 

porque em alguns casos o dano pode se apresentar “estreito” sob o 

prisma individual, porém coletivamente ele tende a ser flagrantemente 

lesivo, cabendo ao Poder Judiciário desestimulá-lo. 48. O Superior Tribunal 

de Justiça já consolidou jurisprudência sobre o tema, apresentando 

critérios aceitos de mensuração dos danos morais em razão de morte, “in 

verbis”: “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. 

QUEDA DA JANELA DO 3ª ANDAR DE ESCOLA INFANTIL. MORTE DA 

CRIANÇA. DANO MORAL AOS PAIS E AVÓS. PENSIONAMENTO MENSAL. 

CORREÇÃO. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de 

origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas 

não adotando a tese do recorrente, no caso houve expressa 

manifestação acerca da legitimidade ativa dos avós. 2. O sofrimento pela 

morte de parente é disseminado pelo núcleo familiar, como em força 

centrífuga, atingindo cada um dos membros, em gradações diversas, o 

que deve ser levado em conta pelo magistrado para fins de arbitramento 

do valor da reparação do dano moral. 3. Os avós são legitimados à 

propositura de ação de reparação por dano moral decorrente da morte da 

neta. A reparação nesses casos decorre de dano individual e 

particularmente sofrido por cada membro da família ligado imediatamente 

ao fato (artigo 403 do Código Civil). 4. Considerando-se as circunstâncias 

do caso concreto e a finalidade da reparação, a condenação ao 

pagamento de danos morais no valor de R$ 114.000,00 para cada um dos 

pais, correspondendo à época a 300 salários mínimos e de R$ 80.000,00 

para cada um dos dois avós não é exorbitante nem desproporcional à 

ofensa sofrida pelos recorridos, que perderam filha e neta menor, em 

queda da janela do terceiro andar da escola infantil onde estudava. 

Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes, entre eles: REsp 932.001/AM, 

Rel. Min. Castro Meira, DJ 11/09/2007. 5. No que se refere ao dano 

material, a orientação do STJ está consolidada no sentido de fixar a 

indenização por morte de filho menor, com pensão de 2/3 do salário 

percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 

25 (vinte e cinco) anos, e a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a 

idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. 6. Recurso 

especial conhecido em parte e provido também em parte”. (REsp 1101213 

RJ 2008/0240545-1. Relator(a): Ministro CASTRO MEIRA. Julgamento: 

02/04/2009. Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA) 49. No caso em tela, 

considerando o grau de culpa e a situação econômica do ofensor, a 

potencialidade lesiva do dano e as necessidades dos ofendidos, tenho 

que a indenização pelo dano moral sofrido pela requerente deve ser 

fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DOS DANOS MATERIAIS 50. 

Primeiramente, pretendem a requerente o ressarcimento do valor de R$ 

1.385,64 (mil trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro 

centavos) de danos materiais sofridos em decorrência do ato imprudente 

do Réu. 51. É devida a indenização a esse título, pois os documentos de 

Id. 7358246, 7358252, 7358262 e 7358279, comprovam o gatos com 

medicamentos no valor de R$ 647,64 (seiscentos e quarenta e sete reais 

e sessenta e quatro centavos). 52. Já o documento do ID. 7358286 

comprova o valor de R$ 489,00 (referente ao valor da bicicleta, que restou 

completamente inutilizável após o acidente, e o documento de ID. 7358304 

comprova o valor de R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais) 

referente ao valor do aparelho celular da Requerente que quebrou no 

momento da colisão. 53. Assim, as despesas totalizam o valor de R$ 

1.385,64 (mil trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro 

centavos) de danos materiais sofridos em decorrência do ato imprudente 

do Réu. DOS DANOS ESTÉTICOS. 54. Em outro aspecto, concernente à 

possibilidade de cumulação dos danos morais e estéticos resta definida 

pelo STJ, por meio do enunciado sumular 387, o qual dispõe que “É lícita a 

cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.” 55. Isso 

porque, é possível a identificação de cada um daqueles prejuízos, ainda 

que decorrentes do mesmo fato, haja vista que os danos estéticos não 

estão subsumidos nos danos morais, derivando cada um deles de 

fundamentos diversos: o dano moral está associado a sentimentos 

negativos, oriundos, por exemplo, do constrangimento com a queda, da 

necessidade de internação no hospital ou retorno ao consultório médico, 

ter um ferimento no rosto. O dano estético, por outro norte, emana da 

cicatriz experimentada pela parte ofendida. 56. Maria Helena Diniz, com 

propriedade, conceitua dano estético: “[...] O dano estético é toda 

alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as 

deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e 

que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da vítima, consistindo 

numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição 

ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência 

sobre sua capacidade laborativa. P. ex.: mutilações (ausência de membros 

- orelhas, nariz, braços ou pernas etc.); cicatrizes, mesmo acobertáveis 

pela barba ou cabeleira ou pela maquilagem; perda de cabelos, das 

sobrancelhas, dos cílios, dos dentes, da voz, dos olhos (RJTJSP, 39:75); 

feridas nauseabundas ou repulsivas etc., em consequência do evento 

lesivo [...]” (Curso de direito civil brasileiro. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 

1995, v. 7. p. 61-63) (destaquei). 57. A esse respeito é o posicionamento 
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os tribunais: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇAO CONTRA O 

ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO ESTÉTICO E MORAL. 

POSSIBILIDADE DE CUMULAÇAO. REFORMA DA SENTENÇA. 1) Na linha 

da Sumula nº 387, do Superior Tribunal de Justiça [É lícita a cumulação das 

indenizações de dano estético e dano moral], a vítima de acidente de 

trânsito do qual resulte dano estético permanente, como assim o 

encurtamento de uma perna em 2,9 cm, tem direito a indenização 

compensatória específica, independente daquela relativa aos danos 

morais puros; 2) Provimento do recurso para reformar a sentença e 

conceder a indenização dor dano estético.” (TJ/AP Processo. APL 

44131520118030001 AP. Orgão Julgador. CÂMARA ÚNICA. Publicação no 

DJE N.º 75 de Quarta, 25 de Abril de 2012. Julgamento. 3 de Abril de 2012. 

Relator Desembargador RAIMUNDO VALES). “APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

ATROPELAMENTO. LESÃO CORPORAL. DANOS MATERIAIS, MORAIS E 

ESTÉTICOS. 1. Dano moral: a violação da integridade física acarreta dano 

moral "in re ipsa". "Quantum" reparatório fixado na sentença, equivalente a 

16 salários mínimos nacionais então vigentes, que vai mantido, diante das 

lesões sofridas e das peculiaridades do caso concreto. 2. Dano material 

(lucros cessantes): embora a perícia indique que o autor tenha ficado 

afastado de suas atividades laborais por 03 meses, não havendo prova 

do prejuízo em decorrência de tal fato, deve ser indeferido o pedido. 3. 

Dano estético: após o acidente, o autor ficou com encurtamento de 03 cm 

em uma das pernas, fazendo jus à indenização por dano estético, fixada 

em R$ 4.000,00, consideradas as peculiaridades do caso concreto. Apelo 

parcialmente provido.” (Apelação Cível Nº 70055840391, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari 

Sudbrack, Julgado em 07/08/2014). 58. No caso, conforme demonstrado 

em audiência de instrução e julgamento as cicatrizes nos braços e no 

joelho são bem aparentes, corroborando as fotografias acostadas à inicial 

de Ids. 7358315, 7358321, 7358330,7358335. 59. Soma-se a isso, fato de 

se tratar de uma mulher, que em sua maioria são vaidosas, prejudica 

sobremaneira sua autoestima. E não é só isso, deve ser levado em conta 

o fato de a autora ter que lidar com os olhares de curiosidade das 

pessoas ao seu redor, muitas vezes indagando a origem de tais marcas. 

60. Tem-se, portanto, que as lesões suportadas pela autora são 

legitimamente capazes de causar tristeza, desgosto, constrangimento, 

fazendo com que esta sinta-se diferente do que antes, e, portanto, 

pertinente a reparação pretendida. 61. Assim, com espeque nos 

indicativos alvitrados, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). . 

DISPOSITIVO. 62. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos, 

proposta por ANTONIETA PEDROSA DA SILVA, em desfavor de ANTÔNIO 

GOMES DOS SANTOS, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para fins de CONDENAR a requerido, ao pagamento de: a) 

danos materiais causados à requerente, relativo às despesas com 

medicamentos, com a bicicleta e com o celular, no total de R$ 1.385,64 (mil 

trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), com juros 

de mora de 1%, a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do 

STJ) e correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo 

(Súmula 43 do STJ); b) danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), importância que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, 

partir do arbitramento, a teor da Súmula 362 do STJ, acrescida de juros 

legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos 

termos da Súmula 54 do STJ; c) danos estéticos no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), importância que deverá ser corrigida monetariamente pelo 

INPC, partir do arbitramento, a teor da Súmula 362 do STJ, acrescida de 

juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos 

termos da Súmula 54 do STJ. 63. EXCLUO da lide a requerido JOÃO 

CARLOS AZEVEDO em razão da sua ilegitimidade passiva, extinguindo o 

feito em relação a ele, nos termos do art. 485, VI, § 3º, do Código de 

Processo Civil. 64. CONDENO o réu ao pagamento das custas e despesas 

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

por cento) do valor da condenação, ou seja, à soma da totalidade 

arbitrada a título de indenização por dano moral, materiais e estéticos. 65. 

Após o trânsito em julgado, se nada pleiteado, proceda às anotações e às 

baixas necessárias para em seguida arquive-se os presentes autos. 66. 

Publique-se. Intimem-se. 67. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002332-58.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002332-58.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: DARGILAN BORGES CINTRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Sentença de Extinção 

Vistos. 1. DARGILAN BORGES CINTRA promove AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO, todos qualificados nos autos. 

2. O feito tramitou regularmente, derradeiramente, há informação nos 

autos do latente ABANDONO do feito pela parte requerente, haja vista que 

a mesma foi intimada para o prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento e não se manifestou, conforme certidão em ID. 

27974194, conduta esta que permite concluir que o provimento judicial não 

é mais útil, adequado e/ou necessário. 3. É o relato do necessário. 

DECIDO. 4. Mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de regra, é 

acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e prévia 

provocação da parte interessada (art. 2º, CPC), dessarte, não mais sendo 

útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, 

imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa. 5. Esse é o 

pensamento jurisprudencial pátrio, a saber: “No sistema processual civil 

brasileiro vige o princípio da inércia da jurisdição (art. 2º, do CPC), sendo a 

petição inicial o que fixa o objeto e o limite da lide (art. 264 do CPC)” (ApCiv 

2007.013906-5, rel. Des. Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, j. 14.12.07, TJSC) 

DISPOSITIVO. 6. Pelo exposto, forte na disposição do inciso III do artigo 

485 do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

condenando a parte desidiosa ao pagamento de custas e despesas 

processuais conforme § 2º, segunda parte, do artigo 485 do CPC, salvo 

se previa e expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou 

se isenta na forma da Lei Estadual 7.603/2001. 7. Após o TRÂNSITO EM 

JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE com as baixas e 

anotações de estilo. 8. Prescindível o registro da sentença, nos termos do 

artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de 

Justiça – CNGC. 9. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007753-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515-O (ADVOGADO(A))

MANOEL CASADO JUNIOR OAB - MT16631-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H L CONSTRUTORA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGAR LEAL LOUREIRO OAB - MS0013702A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1007753-97.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

RUBENS DOS SANTOS REU: H L CONSTRUTORA LTDA Vistos 1. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por RUBENS DOS SANTOS, em desfavor 

de HL CONSTRUTORA LTDA, visando condenação desta ao pagamento 

do débito de aluguéis e acessórios da locação do período compreendido 

entre 23/01/2017 a 17/07/2017, no valor atualizado de R$ 169.392,16 

(cento e sessenta e nove mil, trezentos e noventa e dois reais e 

dezesseis centavos), referente ao contrato de locação de imóvel rural. 2. 

Aduz que locou à requerida um imóvel rural localizado na MT 343, km 16, 

denominado Rancho Nossa Senhora Aparecida, no município de 

Cáceres/MT, com área total de 37,6114 hectares, no qual a empresa 

requerida deveria realizar benfeitorias no imóvel como forma de 
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pagamento da locação durante sua vigência, compreendido entre 

23/01/2017 a 22/01/2018, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 

3. Afirma, ainda, deveria ser paga a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais) mensais. 4. Narra que, apesar de usufruir do imóvel, 

utilizando-o como canteiro de obras para pavimentação asfáltica da BR, a 

requerida deixou de efetuar os pagamentos dos aluguéis mensais de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), do período de 23/01/2016 a 

17/07/2017 (data da devolução das chaves), bem como de realizar as 

benfeitorias. 5. Indefiro o benefício da gratuidade da justiça, o requerente 

recolheu custas processuais. 6. Recebida a inicial, foi determinada a 

citação da parte requerida. 7. A sessão de conciliação/mediação restou 

inexitosa. 8. A parte requerida apresentou contestação, pugnando pela 

improcedência da inicial. 9. O requerente apresentou impugnação à 

contestação. 10. As partes pugnaram pela produção de prova 

testemunhal. A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 

02/04/2019. 11. Após, as partes apresentaram memoriais finais escritos. 

12. Os autos vieram conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 13. 

Cuida-se de ação de cobrança visando condenação da parte requerida ao 

pagamento do débito de aluguéis e acessórios da locação, no período de 

23/01/2017 a 17/07/2017, no valor atualizado de R$ 169.392,16 (cento e 

sessenta e nove mil, trezentos e noventa e dois reais e dezesseis 

centavos), referente ao contrato de locação de imóvel rural. 14. Ao 

analisar os autos, constato a existência de contrato de locação de imóvel 

rural celebrado entre as partes, com período de vigência entre 23/01/2017 

a 22/01/2018. 15. Com efeito, a cláusula 2ª, §1º, dispõe que o locatário 

deveria realizar benfeitorias no imóvel rural, como forma de pagamento 

parcial do aluguel, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 16. 

Ademais, a cláusula 4ª do termo estabelece aluguel mensal no valor de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sem prejuízo das benfeitorias acima 

pactuadas. 17. Contudo, ao verificar o termo contratual, constato inexistir 

assinatura do representante legal da empresa requerida, mas apenas do 

locador, ora requerente e duas testemunhas. 18. Trata-se, portanto, de 

contrato apócrifo, de modo a não ter força a vincular as partes quanto às 

suas cláusulas. 19. Lado outro, no bojo da peça defensiva, a parte 

requerida conhece a celebração do contrato de locação, bem como a 

fixação de aluguel no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) 

e, ainda, reconhece o período de ocupação do imóvel dentre 23/01/2017 a 

06/05/2017. 20. Nesse aspecto, embora a parte requerida confesse a 

locação do imóvel no período encimado, não carreou comprovante de 

pagamento dos aluguéis, ônus que lhe incumba, nos termos do art. 373, II, 

do CPC. Deveras, a parte requerida apenas juntou aos autos fotografias, 

as quais não são hábeis a alterar o convencimento deste juízo. 21. Por fim, 

quanto ao pedido de indenização por descumprimento de cláusula de 

benfeitorias, anoto que o contrato apócrifo não tem força a vincular a 

parte requerida, sem prejuízo de que esta não comprovou a existência da 

obrigação, ônus que lhe incumbia, nos moldes do art. 373, I, do CPC. 22. A 

propósito, destaco aresto deste E. TJMT: “RECURSO DE APELAÇÃO – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS – CONTRATO 

APÓCRIFO – AUSÊNCIA DE VALOR JURÍDICO E PROBATÓRIO – 

INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL – DANOS EMERGENTES 

– INDENIZAÇÃO NO EXATO VALOR DO PREJUÍZO COMPROVADO – 

LUCROS CESSANTES – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA 

RECORRIDA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS 

ARGUIDOS NA INICIAL – VERBA INDEVIDA - DANOS MORAIS – 

INDENIZAÇÃO MAJORADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O 

VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- 

Incontroversa a existência de contrato de prestação de serviço na forma 

verbal. Entretanto, se o contrato não chegou a ser assinado, não tem 

força para vincular as partes quanto à cláusula que limita a verba 

indenizatória decorrente de defeitos relativos à prestação dos serviços de 

monitoramento e segurança. 2- Para serem deferidos, os danos materiais 

devem estar cabalmente demonstrados. No caso, a Apelada deve ser 

condenada ao pagamento dos danos emergentes devidamente 

comprovados. 3- A ausência de impugnação individual dos pedidos não 

induz necessariamente à procedência do pleito, pois o Magistrado pode 

convencer-se do contrário mediante análise das provas constantes dos 

autos. Na hipótese, não há qualquer prova de que a desistência e/ou a 

falta de novas matrículas decorreram dos furtos ocorridos na empresa 

Recorrente. 4- O valor a ser fixado decorrente do dano moral encontra-se 

intimamente ligado com a reprovabilidade do ato e a sua consequência 

frente à vítima. Logo, é imprescindível que o Julgador observe alguns 

aspectos e circunstâncias, tais como a realidade econômica do ofendido e 

do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção 

reparatória. Na hipótese, verba majorada para R$ 10.000,00. 5- Há 

sucumbência recíproca quando uma das partes não obtém tudo o que o 

processo poderia lhe proporcionar, devendo ser rateadas as despesas e 

os honorários de advogado, na medida da derrota experimentada e de 

forma proporcional. In casu, a autora formulou três pedidos condenatórios 

e, deles, um foi parcialmente acolhido, outro rejeitado e o ultimo 

integralmente acolhido. Manutenção do rateio na proporção de 50% para 

cada litigante. 6- Os honorários advocatícios têm a finalidade de remunerar 

o trabalho do advogado (art. 23 da Lei nº 8.906/94). No caso concreto, 

tendo em vista os requisitos constantes nas alíneas “a”, “b” e “c”, do § 3º, 

do artigo 20 do CPC, em especial o bom trabalho desenvolvido pelo 

patrono da Apelante, os honorários foram fixados em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação devidamente atualizada. (N.U 

0020430-18.2010.8.11.0041, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/11/2015, Publicado no DJE 

03/12/2015)” “AÇÃO DE COBRANÇA - COMPRA E VENDA MERCANTIL - 

MODIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR PARA ENTREGA DE 

PRODUTO AGRÍCOLA - CONTRATO APÓCRIFO - RECUSA DO DEVEDOR 

QUANTO AOS TERMOS DO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE DE 

SUBSTITUIÇÃO DA AUTONOMIA DA VONTADE POR DECISÃO JUDICIAL - 

RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. A modificação de obrigação de 

pagar produtos adquiridos em operação de compra e venda mercantil por 

entrega de produto agrícola - soja - depende de anuência expressa do 

devedor. Em respeito à autonomia da vontade, decisão judicial não pode 

substituir a vontade da parte em assumir obrigações contratuais diversas 

daquela oriunda da relação jurídica de direito material estabelecida entre 

as partes. (N.U 0030545-08.2002.8.11.0000, , ANTÔNIO HORACIO DA 

SILVA NETO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 19/11/2003, Publicado no DJE 10/12/2003)” 23. Nesse ínterim, 

anoto que nas relações contratuais privadas deve prevalecer o princípio 

da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (CC, art. 

421). 24. Da mesma forma, conforme o artigo 227, parágrafo único, do 

Código Civil, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou 

complementar da prova por escrito. 25. Assim, ante aos argumentos 

encimados, e frente ao reconhecimento parcial do pedido pela parte 

requerida, mister a parcial procedência da ação. 26. Ante o exposto, com 

fundamento nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte 

requerida HL CONSTRUTORA LTDA, pagar ao requerente RUBENS DOS 

SANTOS, a importância de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), 

valor esse a ser acrescido de juros legais e correção monetária a partir do 

vencimento da dívida. 27. CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2º). 28. Transitada em julgado a 

sentença derradeira, se nada for pleiteado pela parte interessada 

(pretensão executória expressa), ARQUIVEM-SE os autos mediante 

anotações e baixas de estilo ut CNGC. 29. Publique-se. Intime-se. 30. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002450-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JB.CONTE DO BRASIL & CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCELIO SANTIAGO DA SILVEIRA JUNIOR OAB - MG86063 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE AUGUSTO SILVA FARIA OAB - MG89759 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARAUJO JUNIOR E DIAS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PACHECO QUIDA OAB - MT15376/O (ADVOGADO(A))

RICARDO QUIDA OAB - MT0002625A (ADVOGADO(A))

ADRIANE ZITKOSKI DE BARROS OAB - MT24179/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo Judicial Eletrônico n. 1002450-68.2018.8.11.0006. 

SENTENÇA Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por JB 
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CONTE DO BRASIL & CIA LTDA. em desfavor do ARAÚJO JUNIOR E DIAS 

LTDA - ME, todos qualificados nos autos. 2. Em sua inicial (Ids. 13451209 

e anexos) objetiva a requerente a condenação da parte requerida ao 

pagamento do valor de atualizado de R$21.809.67 (vinte e um mil 

oitocentos e nove reais e sessenta e sete centavos), referente ao valor 

remanescente dum total de R$ 44.477,36 (quarenta e quatro mil 

quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos) proveniente 

da compra dos equipamentos descritos nas notas ficais anexas aos Ids. 

13451224, 13451235 e protesto da duplicata de Ids. 13451235 e 

13451238. 3. Termo de sessão de conciliação (Id. 18327065) ocasião em 

que as partes não chegaram ao acordo. 4. A requerida contestou a 

demanda ao Id. 18825722 e anexos, alegando que a pessoa jurídica foi 

extinta, que não se furtou de pagar o débito, contudo, por dificuldades 

financeiras não conseguiu quitar a dívida. Relatou que tramita pela 

Segunda Vara Cível desta Comarca, sob o código 172374, ação de 

recuperação judicial. Pugnou pela suspensão da demanda para tentativa 

de acordo extrajudicial e subsidiariamente a flexibilização da forma de 

pagamento. 5. Impugnação à contestação é vista ao Id. 20816346, 

manifestando pela suspensão dos autos por somente 30 dias e, se 

infrutífera a tentativa, pugnou pela procedência da demanda ante a 

incontroversa existência do débito. 6. Intimadas a especificarem provas 

(Id. 22192326), somente a parte autora manifestou ao Id. 24690492 pelo 

julgamento antecipado. 7. Vieram os autos conclusos. É o relato do 

necessário. Fundamento e DECIDO. 8. Como é cediço, o julgamento 

antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo 

uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, 

evitando-se longas e desnecessárias instruções. 9. Nesse quadrante 

processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na 

condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do Código de 

Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. DAS PRELIMINARES 10. Em sede de contestação 

pugnou a parte requerida pela suspensão da demanda pelo prazo de 90 

dias para tentativa de realização de acordo de extrajudicial. 11. Em análise 

ao pedido, verifico que o a contestação foi protocolada em 21/03/2019 (Id. 

18825722), com réplica (Id. 20816346) protocolada em 11/06/2019 e a 

decisão para especificação de provas visando saneamento (Id. 

22192326) com publicação em 18/09/2019, sendo que sequer a requerida 

manifestou nos autos, ou seja, passados quase seis meses desde o 

pedido e a intimação do juízo, a parte requerida nada manifestou no 

sentido de comprovar que tentou extrajudicialmente compor amigavelmente 

acordo extrajudicial com a parte credora, demonstrando assim, 

desnecessária a suspensão dos autos neste momento. Isto posto, 

INDEFIRO o pedido de suspensão. 12. Não havendo demais preliminares 

ou questões pendentes de análise, dou por SANEADO o feito e passo à 

fundamentação e ao mérito. 13. Sem mais delongas, a controvérsia entre 

as partes diz respeito à possibilidade de execução de valor remanescente 

decorrente da compra e venda de mercadorias num total atualizado de 

R$21.809.67 (vinte e um mil oitocentos e nove reais e sessenta e sete 

centavos). 14. Nos termos do art. 373, I do CPC/2015, tenho por 

demonstrado pela parte autora a existência do negócio jurídico entre as 

partes, por meio da carga probatória tais como notas fiscais (Ids. 

13451224 e 13451232) e protesto da duplicata mercantil (Ids. 13451232 e 

13451235), não sendo os referidos documentos impugnados pela 

requerida em sede de contestação, tenho por incontroversa existência do 

débito existente o que ensejará na procedência da demanda. 15. Contudo, 

visto tramita nesta Vara Cível autos de recuperação judicial sob o código 

172374 e n. 8050-29.2014.811.0006, desta feita, tendo em vista que o 

crédito é anterior ao protocolo da demanda, o crédito proveniente destes 

autos é concursal. Neste sentido eis o julgamento do Agravo de 

Instrumento 7080790538 (TJ-RS), publicado em 27/05/2019: “AÇÃO DE 

COBRANÇA DE CONTAS CONDOMINIAIS. RÉ EM RECUPREÇÃO JUDICIAL. 

CRÉDITO CONCURSAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA. Crédito concursal. Havendo 

homologação do plano de recuperação judicial, constitui-se a novação dos 

créditos constituídos anteriormente ao pedido. A teor do que prescreve o 

art. 49 da Lei 11.101/05, estão sujeitos à recuperação judicial todos os 

créditos existentes na data do pedido da recuperação, ainda que não 

vencidos. Caso. No caso dos autos, como o fato jurídico que 

desencadeou a lide é anterior a distribuição do pedido de recuperação, o 

crédito é concursal, sendo assim, aplicáveis as disposições emanadas 

pelo Juízo da Recuperação. Decisão reformada. DERAM PROVIMENTO AO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNANIME.” DISPOSITIVO 16. Por todo o 

exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

CONDENANDO a parte requerida ao pagamento em favor da parte autora 

no total de R$21.809.67 (vinte e um mil oitocentos e nove reais e sessenta 

e sete centavos) devendo incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês a contar da efetiva citação e atualização monetária pelo índice 

INPC/IBGE a contar do vencimento do débito. 17. DECLARO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015. 18. CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como ao pagamento 10% (dez por cento) a 

título de honorários advocatícios, sobre o valor atualizado da causa. 19. 

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e 

anotações ínsitas na CNGC. 20. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 21. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000875-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CORREA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Autos do Processo Judic ia l  Eletrônico nº 

1000875-25.2018.8.11.0006. Sentença Vistos. 1. Trata-se de 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de saldo remanescente 

ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA em face de 

ELZA CORREA DA SILVA. 2. Alega em síntese que inexiste valor a ser 

complementado, visto que ocorreu equívoco nos cálculos realizados pela 

contadoria judicial (Id. 1678859) que considerou a data do sinistro como 

26/12/2015, sendo o correto, 26/21/2016 conforme se extrai da 

documentação juntada pela própria parte autora com sua inicial. 3. Sem 

mais delongas, entendo que razão assiste a parte executada quanto ao 

equívoco. Explico: 4. Os cálculos realizados pela contadoria considerou 

como termo inicial a data de 26/12/2015, contudo, de fato, o sinistro 

ocorreu em 26/12/2016, nos termos do relatório do boletim de ocorrência 

(Id. 12002469) e documentação médica juntada ao Id. 12002553. 5. Isto 

posto, nos termos da sentença exarada ao Id. 14857705 que condenou a 

requerida ao pagamento a título de indenização do Seguro DPVAT num 

total de R$ 5.062,00 (cinco mil e sessenta e dois reais) incidindo juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data de citação e 

atualização monetária pelo INPC a contar da data do sinistro, além de 

honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, sendo a data do pagamento espontâneo pela 

requerida em 27/09/2018 num total de R$ 6.086,84 (seis mil e oitenta e seis 

reais e oitenta e quatro centavos) consoante comprovante juntado ao Id. 

15728338, o cálculo do débito será da seguinte forma: Dados básicos 

informados para cálculo Descrição do cálculo 1000875-25.2018.11.0006 

Valor Nominal R$ 5.062,00 Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - 

Calculado pro-rata die. Período da correção 26/12/2016 a 27/9/2018 Taxa 

de juros (%) 1 % a.m. simples Período dos juros 14/5/2018 a 27/9/2018 

Honorários (%) 10 % Dados calculados Fator de correção do período 640 

dias 1,052539 Percentual correspondente 640 dias 5,253881 % Valor 

corrigido para 27/9/2018 (=) R$ 5.327,95 Juros(136 dias-4,53333%) (+) R$ 

241,53 Sub Total (=) R$ 5.569,48 Honorários (10%) (+) R$ 556,95 Valor 

total (=) R$ 6.126,43 6. Assim, considerando o valor já depositado nos 

autos, vislumbro que há diferença no total da condenação de apenas R$ 

39,59 (trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos), portanto, irrisório, 

tendo em vista que os índices usados podem oscilar para mais ou para 

menos dependendo da data de realização dos cálculos, de modo que, 

DOU PROVIMENTO aos embargos à execução e, nos termos do art. 924, II, 

do CPC/2015, DECLARO EXTINTA a presente demanda executória. 7. Com 

o trânsito em julgado da sentença já certificado (Id. 15619261) e os 

valores já levantados pela parte autora (Id. 16702106), ARQUIVEM-SE OS 

AUTOS com as baixas e anotações ínsitas na CNGC. 08. PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. 09. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1006022-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM OAB - PR22129-O (ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS OAB - PR15348-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006022-32.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: ITAU 

UNIBANCO S.A. Vistos. 1. Tratam-se os presentes de ação civil pública, 

ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em 

desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A, qualificado nos autos, almejando, em 

caráter de urgência, tutela específica de obrigação de fazer. 2. Aduz o 

autor, em síntese, que foi instaurado inquérito civil com o fim de apurar 

irregularidades descritas nos autos de constatação da Superintendência 

do Estado – PROCON ESTADUAL, oriundos de fiscalizações a agências 

bancárias situadas no município de Cáceres. 3. Narra que em visitas à 

agência específica do banco requerido, conforme autos de constatação 

anexados (id 16021193), foram constatadas afrontas aos direitos dos 

consumidores, sobretudo aos idosos e portadores de necessidades 

especiais. Constatou-se ainda a ausência de fornecimento de senhas 

preferenciais, ausência de painéis para chamar os consumidores, sendo 

todo tipo de atendimento realizado somente através de fila, o que torna 

difícil o controle de tempo de espera, uma vez que muitos consumidores 

sequer retiram senha porque o atendimento é feito indistintamente por 

ordem de chegada. 4. Alega, também, que a agência do banco Itaú 

Unibanco neste município não disponibiliza assentos de uso preferencial 

sinalizados no caixa eletrônico para pessoas idosas portadoras de 

deficiência ou mobilidade reduzida, gestantes, lactantes e pessoas 

acompanhadas por criança de colo, além de não disponibilizar sinalização 

ambiental (mapa tátil) para orientação das pessoas com deficiência física, 

deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência mental, etc. 5. Informa, 

por fim, que restou apurado que a referida agência não disponibiliza 

funcionário exclusivo com colete específico para dirimir dúvidas quanto à 

utilização do caixa eletrônico preferencial, contrariando as leis estaduais e 

federais. 6. Sustenta, o parquet, que tais falhas infringem o Código de 

Defesa do Consumidor, o Estatuto do Idoso, o Decreto Federal nº 2.181 de 

20.3.1997, Lei Estadual nº 8.655, Decreto Federal nº 2.181 de 20.3.1997, 

Decreto Federal nº 5.296 de 2.12.2004, Lei Estadual n° 8.551, de 4.9.2006. 

7. Ao final, requereu, liminarmente, a concessão de tutela específica de 

obrigação de fazer, a qual foi deferida por este juízo, determinando ao 

requerido as seguintes obrigações, sob pena de multa diária de R$ 

10.000,00 (dez mil reais): a) disponibilizar, para efeito de controle de 

tempo de atendimento, bilhetes ou senhas, inclusive preferenciais, onde 

constarão impressos os horários de recebimento da senha e atendimento 

junto aos caixas; b) manter assentos de uso preferencial sinalizados no 

caixa eletrônico para as pessoas idosas portadoras de deficiência ou 

mobilidade reduzida, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por 

criança de colo; c) disponibilizar ao público consumidor sinalização 

ambiental (mapa tátil), para orientação das pessoas com deficiência física, 

deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência mental, deficiência 

múltipla, idoso, gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo; d) 

disponibilizar um funcionário exclusivo e facilmente identificado, de fácil 

disposição quando chamado pelo idoso, especialmente para uso dos 

caixas eletrônicos. 8. Citado, o requerido apresentou contestação, 

pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento da ausência de interesse 

de agir e, no mérito, pela improcedência da ação. 9. O requerente 

apresentou impugnação à contestação. 10. O requerente manifestou-se 

interesse no regular prosseguimento do feito, ao passo que o requerido 

pugnou pela produção de prova complementar. É o que cumpria relatar. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 11. De antemão, anoto que a presente ação 

suporta o julgamento no estado em que se encontra, pois a questão é 

essencialmente de direito e a matéria de fato está provada, o quanto 

basta, pelas peças documentais, não se fazendo necessária a dilação 

probatória. Assim, conheço diretamente do pedido, com fundamento no 

art. 355, I, do CPC. Da preliminar de falta de interesse de agir. 12. O 

interesse de agir apresentasse como uma condição para o exercício da 

ação, referindo-se à utilidade que o provimento jurisdicional trará ao 

requerente. 13. Na espécie, vislumbro que a matéria objeto dos autos é de 

interesse social, sem prejuízo de apresentar-se necessário o provimento 

jurisdicional. Desse modo, rejeito a preliminar aventada. Do mérito. 14. A 

Lei n. 7.347/1985 dispõe que regem-se pelas suas disposições as ações 

de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados ao 

consumidor (art. 1º, I). 15. Da mesma forma, o artigo 3ª da mencionada 

legislação estabelece que a ação civil poderá ter por objeto condenação 

em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer o não fazer. 16. Na 

espécie, o autor sustenta que as falhas narradas nos autos infringem o 

Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto do Idoso, o Decreto Federal 

nº 2.181 de 20.3.1997, Lei Estadual nº 8.655, Decreto Federal nº 2.181 de 

20.3.1997, Decreto Federal nº 5.296 de 2.12.2004, Lei Estadual n° 8.551, 

de 4.9.2006. 17. Com efeito, dispõe a Lei Municipal n. 1.941/2005: “Art. 1º, 

§ 2º: Para efeito do controle de tempo de atendimento aos 

estabelecimentos bancários fornecerão bilhetes ou senhas, onde 

constarão impressos os horários de recebimento da senha e atendimento 

junto aos caixas.” 18. Por sua vez, a Lei Estadual n. 8655/2007 

estabelece: “Art. 1º - a instalar assentos para idosos, deficientes físicos e 

gestantes que estiverem nas filas a eles destinadas.” 19. O Decreto 

Federal n. 5.296/2004 assim disciplina: “Art. 6º O atendimento prioritário 

compreende tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas 

de que trata o art. 5º. § 1º O tratamento diferenciado inclui, dentre outros: 

[...] VI - sinalização ambiental para orientação das pessoas referidas no 

art. 5º;” 20. Ainda, o artigo 3º da Lei Estadual n. 8.551/2006 prevê o 

seguinte: “Art. 3º O atendimento para dirimir quaisquer dúvidas quanto à 

utilização do caixa eletrônico será feito por funcionário exclusivo e 

facilmente identificado para tanto. Parágrafo único A identificação do 

funcionário far-se-á através de colete contendo os seguintes dizeres, 

com letras de fácil visualização: “profissional exclusivo para atendimento 

de idosos”, tanto na parte da frente como nas costas. 21. Extrai-se do 

auto de constatação realizado no requerido a inexistência de tratamento 

preferencial a idosos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo 

e portadores de necessidades especiais. 22. Destarte, verifica-se a 

flagrante afronta à Lei Federal nº 10.048/2000, que dispõe, in verbis: “Art. 

1º. As pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual ou 

superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas 

acompanhadas por crianças de colo terão atendimento prioritário, nos 

termos desta Lei. Art. 2º. As repartições públicas e empresas 

concessionárias de serviços públicos estão obrigadas a dispensar 

atendimento prioritário, por meio de serviços individualizados, que 

assegurem tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas a 

que se refere o art. 1º. Parágrafo Único. É assegurada, em todas as 

instituições financeiras, a prioridade de atendimento às pessoas 

mencionadas no art. 1º. 23. O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), em 

seu artigo 3º, inciso I, dispõe igualmente acerca do tratamento preferencial 

imediato e individualizado que deve ser prestado aos maiores de 60 

(sessenta) anos de idade. 24. Por fim, a Lei Estadual nº 8.551/2006 obriga 

os estabelecimentos bancários a disponibilizar, em suas agências, um 

caixa eletrônico preferencial e adequado ao atendimento do idoso. 25. O 

inquérito civil n. 000585-012/2018 foi instruído com o auto de constatação 

n. 2017.16.0082, lavrado pela fiscal de defesa do consumidor, 

comprovando as irregularidades apontadas, conforme documento de id 

16020913. 26. Com efeito, a Constituição Federal, em seu inciso VIII do art. 

21, nos incisos VI e VII do art. 22, e no inciso XIII do art. 48, delegou à 

União a competência para legislar sobre as atividades de instituições 

financeiras. 27. Lado outro, as legislações estaduais e municipais, ao 

disporem sobre normas de atendimento a clientes nos estabelecimentos 

bancários, visa efetivar maior qualidade na prestação dos serviços desta 

cidade, estabelecendo normas estaduais para atender as peculiaridades 

em âmbito estadual e local. 28. Sobre a competência dos Municípios, 

dispõe o art. 30 da Carta Magna: “I - legislar sobre assuntos de interesse 

local; II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 29. 

Nesse sentido, trago à baila a jurisprudência: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Descumprimento das Leis Municipais nº 

680/2002 (dispõe sobre o atendimento dos usuários em estabelecimentos 

bancários que funcionam no Município de Sinop), regulamentada pelo 

Decreto nº 089/2005 e nº 681/2002 (obriga os estabelecimentos bancários 

no âmbito do município de Sinop a dotarem de banheiros suas agências), 

da Lei Estadual nº 7.872/2002 (dispõe sobre o atendimento ao consumidor 
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nos caixas das agências bancárias) e das Leis Federais nº 10.048/2000 

(dá prioridade de atendimento a pessoas com deficiência, gestantes, 

lactantes, idosos e pessoas acompanhadas com crianças de colo) e 

10.741/2003 (Estatuto do Idoso) - Requereu, em sede de antecipação de 

tutela, sejam os estabelecimentos bancários elencados na inicial 

compelidos a cumprir a legislação municipal, estadual e federal, no tocante 

ao atendimento aos usuários - Sentença que julga procedente a ação. 

(N.U 0004040-56.2007.8.11.0015, 47125/2015, NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO)” 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LEI MUNICIPAL QUE 

IMPÕE LIMITE DE TEMPO PARA ATENDIMENTO AOS CLIENTES - 

ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO ACOLHIDA - 

INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA 

ISONOMIA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A lei municipal que estipula prazos máximos 

para atendimento dos bancos aos clientes e visa garantir ao consumidor 

atendimento digno, não infringe a competência privativa da União para 

legislar sobre matéria de direito financeiro ou monetário. Ao contrário de 

caixas exclusivos, as instituições financeiras devem possuí-los para 

atendimento preferencial aos idosos, gestantes, lactantes, deficientes 

físicos e pessoas acompanhadas de crianças de colo. A lei que objetiva 

estabelecer normas de proteção ao consumidor, o qual se utiliza do 

sistema bancário não fere os princípios constitucionais da isonomia, 

proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo quando a intenção é a de 

atender às particularidades de cada caso e se impõe a todas as 

instituições bancárias de modo igualitário.” (AI 74771/2007, DES. A. BITAR 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/09/2008, Publicado no 

DJE 23/09/2008” “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

- FILA DE BANCO - PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA EXORDIAL ANTE 

A IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER E INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO - REJEITADA - LEI MUNICIPAL 

REGULAMENTANDO O ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM TEMPO 

RAZOÁVEL - POSSIBILIDADE - LESÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 

DA ISONOMIA - NÃO OCORRÊNCIA - COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA 

LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS LOCAIS - APLICABILIDADE DOS INCISOS I 

E II DO ARTIGO 30 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INAPLICABILIDADE DO 

ENUNCIADO DE SÚMULA N. 19 DO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA - 

MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - EM 

CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA - APLICABILIDADE 

DO ARTIGO 84 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Uma vez que inexiste cumulação de 

pedidos na exordial da ação civil pública, não há que se falar em 

acolhimento da preliminar suscitada. Não há que se falara e lesão ao 

princípio constitucional da isonomia, vez que ser isonômico é tratar 

desigualmente os desiguais, como ocorrido no caso em comento. De 

acordo com os precedentes emanados dos Tribunais pátrios, compete ao 

município legislar sobre a fixação do período máximo de permanência de 

clientes nas filas de agências bancárias. O artigo 84, do Código de Defesa 

do Consumidor, permite o arbitramento de multa pelo Juiz da causa, de 

modo a garantir o resultado prático da tutela jurisdicional, sendo que o 

valor fixado pelo decisum é perfeitamente proporcional ao lucro que 

aufere diariamente o recorrente.” (Ap 109349/2010, DR. ANTÔNIO 

HORACIO DA SILVANETO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/04/2012, Publicado no DJE 19/04/2012” 32. Sem prejuízo, assevero que 

o requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 

373, II, do CPC, porquanto apenas carreadas fotografias a peça 

defensiva, as quais não são hábeis a convencer este juízo que as 

irregularidades apontadas no auto de constatação não existiam antes da 

propositura da ação. 33. Desta feita, entendo que referidas legislações 

apresentam-se em consonância com a Constituição da República 

Federativa do Brasil, versando sobre as peculiaridades locais, a fim de 

garantir atendimento eficiente aos usuários dos serviços. 34. Assim, 

consoante explanado, acolher os pedidos iniciais é medida que se impõe. 

35. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, CONFIRMO a liminar deferida e JULGO procedentes os 

pedidos descritos na presente ação civil pública, para CONDENAR o ITAÚ 

UNIBANCO S/A a: a) disponibilizar, para efeito de controle de tempo de 

atendimento, bilhetes ou senhas, inclusive preferenciais, onde constarão 

impressos os horários de recebimento da senha e atendimento junto aos 

caixas; b) manter assentos de uso preferencial sinalizados no caixa 

eletrônico para as pessoas idosas portadoras de deficiência ou mobilidade 

reduzida, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por criança de 

colo; c) disponibilizar ao público consumidor sinalização ambiental (mapa 

tátil), para orientação das pessoas com deficiência física, deficiência 

auditiva, deficiência visual, deficiência mental, deficiência múltipla, idoso, 

gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo; d) disponibilizar um 

funcionário exclusivo e facilmente identificado, de fácil disposição quando 

chamado pelo idoso, especialmente para uso dos caixas eletrônicos. 36. 

FIXO a multa diária no caso de descumprimento da presente decisão, no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a cada reclamação de 

descumprimento da legislação, a ser revertido ao Fundo Municipal de 

Defesa do Consumidor, nos termos do art. 11 c/c 13 da Lei n. 7.347/85, 

sem prejuízo das sanções penais decorrentes do crime de desobediência. 

37. CONDENO a parte sucumbente ao pagamento de custas e despesas 

processuais. 38. Com o trânsito em julgado e cumpridos os comandos 

sentenciais, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. 

39. INTIMEM-SE. 40. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE e 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006315-65.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO SABINO DE CARVALHO LEAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006315-65.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

DIEGO SABINO DE CARVALHO LEAL Vistos. 1. BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

neste juízo com a presente Ação de Busca e Apreensão, contra DIEGO 

SABINO DE CARVALHO LEAL também qualificado, objetivando a 

apreensão do veículo Marca: VW, Modelo: GOL 1.0 GIV, Ano Fabricação: 

2010, Cor: PRATA, Chassi: 9BWAA05WXBP020920, Placa: NTX3837. 2. A 

inicial veio acompanhada dos documentos necessários, especialmente o 

contrato de financiamento e notificação, razão pela qual foi deferida a 

liminar de busca e apreensão (id. 25902784). 3. Conforme teor da certidão 

do oficial de justiça, o bem foi devidamente apreendido e entregue em 

mãos do depositário judicial, sendo a parte requerida devidamente citada 

(id. 26068056), a qual deixou transcorrer o prazo in albis para apresentar 

contestação. 4. Vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e DECIDO. 5. 

Tratando-se de parte revel, é o caso de ser aplicada a regra do art. 344 

do Código de Processo Civil, impondo-se o julgamento antecipado da lide. 

6. O instituto da Alienação Fiduciária em garantia transfere ao credor o 

domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, assim, em 

caso de mora do devedor, o proprietário fiduciário poderá requerer contra 

o mesmo ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente. 7. No caso vertente, deve ser consolidada a propriedade 

e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário 

posto que presentes os requisitos exigidos pelo art. 1º e §§ c/c art. 2º e 

3º do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei n. 10.931 de 02 de agosto de 

2004. 8. Cumpre salientar que a parte requerente poderá vender o bem 

objeto da garantia, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial, contudo, não deverá vender o 

bem por preço vil, sob pena de se caracterizar abuso de direito. 9. Ante o 

exposto, por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação de busca e apreensão, consolidando nas mãos da parte 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito e 

caracterizado na inicial, tornando definitiva a liminar deferida. 10. 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo, com fundamento no art. 85 do CPC, 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 11. A parte requerente 

deverá aplicar o produto da venda no pagamento de seu crédito, tudo 

conforme o art. 2º do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei n. 10.931 de 02 

de agosto de 2004. 12. Após trânsito em julgado desta sentença, se nada 

requerido, ARQUIVEM-SE. 13. Publique-se. Intime-se. 14. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005680-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SERGIO MEROTTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1005680-55.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: JOSE SERGIO MEROTTI Vistos. 1. 

AYMORE, devidamente qualificada nos autos, ingressou neste juízo com a 

presente Ação de Busca e Apreensão, contra JOSÉ SERGIO MEROTTI 

também qualificado, objetivando a apreensão do veículo MARCA GM, 

MODELO ASTRA ADVANTAGE 2.0, CHASSI 9BGTR48J0BB328960, 

PLACA NPC4383, RENAVAM 333669169, COR BRANCA, ANO 11/12, 

MOVIDO À BICOMBUSTIVEL. 2. A inicial veio acompanhada dos 

documentos necessários, especialmente o contrato de financiamento e 

notificação, razão pela qual foi deferida a liminar de busca e apreensão 

(id. 10630915). 3. Conforme teor da certidão do oficial de justiça, o bem foi 

devidamente apreendido e entregue em mãos do depositário judicial, sendo 

a parte requerida devidamente citada (id. 10862805), a qual deixou 

transcorrer o prazo in albis para apresentar contestação. 4. Vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e DECIDO. 5. Tratando-se de parte 

revel, é o caso de ser aplicada a regra do art. 344 do Código de Processo 

Civil, impondo-se o julgamento antecipado da lide. 6. O instituto da 

Alienação Fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e 

a posse indireta da coisa móvel alienada, assim, em caso de mora do 

devedor, o proprietário fiduciário poderá requerer contra o mesmo ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 7. No caso 

vertente, deve ser consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva 

do bem nas mãos do proprietário fiduciário posto que presentes os 

requisitos exigidos pelo art. 1º e §§ c/c art. 2º e 3º do Decreto-Lei 911/69, 

alterado pela Lei n. 10.931 de 02 de agosto de 2004. 8. Cumpre salientar 

que a parte requerente poderá vender o bem objeto da garantia, 

independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer 

outra medida judicial, contudo, não deverá vender o bem por preço vil, sob 

pena de se caracterizar abuso de direito. 9. Ante o exposto, por tudo mais 

que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a presente ação de busca e 

apreensão, consolidando nas mãos da parte requerente o domínio e a 

posse plena e exclusiva do bem descrito e caracterizado na inicial, 

tornando definitiva a liminar deferida. 10. CONDENO a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo, com fundamento no art. 85 do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa. 11. A parte requerente deverá aplicar o produto da venda 

no pagamento de seu crédito, tudo conforme o art. 2º do Decreto-Lei 

911/69, alterado pela Lei n. 10.931 de 02 de agosto de 2004. 12. Após 

trânsito em julgado desta sentença, se nada requerido, ARQUIVEM-SE. 13. 

Publique-se. Intime-se. 14. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004340-08.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE CRISTINA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004340-08.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: REGIANE CRISTINA 

PEREIRA Vistos. 1. BANCO J. SAFRA S/A, devidamente qualificada nos 

autos, ingressou neste juízo com a presente Ação de Busca e Apreensão, 

contra REGIANE CRISTINA PEREIRA também qualificado, objetivando a 

apreensão do veículo Marca: CHEVROLET Modelo: ONIX Ano: 2019 Cor: 

PRETA Placa:  CX8207 RENAVAM:  1166186188 CHASSI: 

9BGKS48U0KG152193. 2. A inicial veio acompanhada dos documentos 

necessários, especialmente o contrato de financiamento e notificação, 

razão pela qual foi deferida a liminar de busca e apreensão (id. 

22408864). 3. Conforme teor da certidão do oficial de justiça, o bem foi 

devidamente apreendido e entregue em mãos do depositário judicial, sendo 

a parte requerida devidamente citada (id. 25235828), a qual deixou 

transcorrer o prazo in albis para apresentar contestação. 4. Vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e DECIDO. 5. Tratando-se de parte 

revel, é o caso de ser aplicada a regra do art. 344 do Código de Processo 

Civil, impondo-se o julgamento antecipado da lide. 6. O instituto da 

Alienação Fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e 

a posse indireta da coisa móvel alienada, assim, em caso de mora do 

devedor, o proprietário fiduciário poderá requerer contra o mesmo ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 7. No caso 

vertente, deve ser consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva 

do bem nas mãos do proprietário fiduciário posto que presentes os 

requisitos exigidos pelo art. 1º e §§ c/c art. 2º e 3º do Decreto-Lei 911/69, 

alterado pela Lei n. 10.931 de 02 de agosto de 2004. 8. Cumpre salientar 

que a parte requerente poderá vender o bem objeto da garantia, 

independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer 

outra medida judicial, contudo, não deverá vender o bem por preço vil, sob 

pena de se caracterizar abuso de direito. 9. Ante o exposto, por tudo mais 

que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a presente ação de busca e 

apreensão, consolidando nas mãos da parte requerente o domínio e a 

posse plena e exclusiva do bem descrito e caracterizado na inicial, 

tornando definitiva a liminar deferida. 10. CONDENO a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo, com fundamento no art. 85 do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa. 11. A parte requerente deverá aplicar o produto da venda 

no pagamento de seu crédito, tudo conforme o art. 2º do Decreto-Lei 

911/69, alterado pela Lei n. 10.931 de 02 de agosto de 2004. 12. Após 

trânsito em julgado desta sentença, se nada requerido, ARQUIVEM-SE. 13. 

Publique-se. Intime-se. 14. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005198-39.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

JENIFFER DE OLIVEIRA EVANGELISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1005198-39.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: JENIFFER DE OLIVEIRA EVANGELISTA Vistos. 1. 

BANCO HONDA S/A, devidamente qualificada nos autos, ingressou neste 

juízo com a presente Ação de Busca e Apreensão, contra JENIFFER DE 

OLIVEIRA EVANGELISTA também qualificado, objetivando a apreensão da 

motocicleta marca HONDA, modelo NXR BROS 160 ESDD, chassi n.º 

9C2KD0810JR024810, ano de fabricação 2018 e modelo 2018, cor 

VERMELHA, placa QCB0182, renavam 01144983646. 2. A inicial veio 

acompanhada dos documentos necessários, especialmente o contrato de 

financiamento e notificação, razão pela qual foi deferida a liminar de busca 

e apreensão (id. 23009433). 3. Conforme teor da certidão do oficial de 

justiça, o bem foi devidamente apreendido e entregue em mãos do 

depositário judicial, sendo a parte requerida devidamente citada (id. 

23968666), a qual deixou transcorrer o prazo in albis para apresentar 

contestação. 4. Vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e DECIDO. 5. 

Tratando-se de parte revel, é o caso de ser aplicada a regra do art. 344 

do Código de Processo Civil, impondo-se o julgamento antecipado da lide. 
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6. O instituto da Alienação Fiduciária em garantia transfere ao credor o 

domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, assim, em 

caso de mora do devedor, o proprietário fiduciário poderá requerer contra 

o mesmo ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente. 7. No caso vertente, deve ser consolidada a propriedade 

e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário 

posto que presentes os requisitos exigidos pelo art. 1º e §§ c/c art. 2º e 

3º do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei n. 10.931 de 02 de agosto de 

2004. 8. Cumpre salientar que a parte requerente poderá vender o bem 

objeto da garantia, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial, contudo, não deverá vender o 

bem por preço vil, sob pena de se caracterizar abuso de direito. 9. Ante o 

exposto, por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação de busca e apreensão, consolidando nas mãos da parte 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito e 

caracterizado na inicial, tornando definitiva a liminar deferida. 10. 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo, com fundamento no art. 85 do CPC, 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 11. A parte requerente 

deverá aplicar o produto da venda no pagamento de seu crédito, tudo 

conforme o art. 2º do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei n. 10.931 de 02 

de agosto de 2004. 12. Após trânsito em julgado desta sentença, se nada 

requerido, ARQUIVEM-SE. 13. Publique-se. Intime-se. 14. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000905-26.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS HURTADO DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000905-26.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: MARCOS HURTADO DA CRUZ Vistos. 1. BANCO 

HONDA S/A, devidamente qualificada nos autos, ingressou neste juízo 

com a presente Ação de Busca e Apreensão, contra MARCOS HURTADO 

DA CRUZ também qualificado, objetivando a apreensão da motocicleta 

marca HONDA, modelo CG 160 FAN ESDI, chassi n.º 

9C2KC2200HR504134, ano de fabricação 2016, cor PRETA, placa 

QCB0059, renavam 1107493339. 2. A inicial veio acompanhada dos 

documentos necessários, especialmente o contrato de financiamento e 

notificação, razão pela qual foi deferida a liminar de busca e apreensão 

(id. 17338853). 3. Conforme teor da certidão do oficial de justiça, o bem foi 

devidamente apreendido e entregue em mãos do depositário judicial, sendo 

a parte requerida devidamente citada (id. 17651956), a qual deixou 

transcorrer o prazo in albis para apresentar contestação. 4. Vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e DECIDO. 5. Tratando-se de parte 

revel, é o caso de ser aplicada a regra do art. 344 do Código de Processo 

Civil, impondo-se o julgamento antecipado da lide. 6. O instituto da 

Alienação Fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e 

a posse indireta da coisa móvel alienada, assim, em caso de mora do 

devedor, o proprietário fiduciário poderá requerer contra o mesmo ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 7. No caso 

vertente, deve ser consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva 

do bem nas mãos do proprietário fiduciário posto que presentes os 

requisitos exigidos pelo art. 1º e §§ c/c art. 2º e 3º do Decreto-Lei 911/69, 

alterado pela Lei n. 10.931 de 02 de agosto de 2004. 8. Cumpre salientar 

que a parte requerente poderá vender o bem objeto da garantia, 

independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer 

outra medida judicial, contudo, não deverá vender o bem por preço vil, sob 

pena de se caracterizar abuso de direito. 9. Ante o exposto, por tudo mais 

que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a presente ação de busca e 

apreensão, consolidando nas mãos da parte requerente o domínio e a 

posse plena e exclusiva do bem descrito e caracterizado na inicial, 

tornando definitiva a liminar deferida. 10. CONDENO a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo, com fundamento no art. 85 do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa. 11. A parte requerente deverá aplicar o produto da venda 

no pagamento de seu crédito, tudo conforme o art. 2º do Decreto-Lei 

911/69, alterado pela Lei n. 10.931 de 02 de agosto de 2004. 12. Após 

trânsito em julgado desta sentença, se nada requerido, ARQUIVEM-SE. 13. 

Publique-se. Intime-se. 14. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003408-20.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JAZAO FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003408-20.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

JAZAO FRANCISCO DA SILVA Vistos. 1. BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

neste juízo com a presente Ação de Busca e Apreensão, contra JAZÃO 

FRANCISCO DA SILVA também qualificado, objetivando a apreensão do 

veículo Modelo: NXR 160 BROS GAS., Marca: HONDA, Chassi: 

9C2KD1000JR014093, Ano Fabricação: 2018, Ano Modelo: 2018, Cor: 

PRETA, Placa: QCX8189, Renavan: 1171195360. 2. A inicial veio 

acompanhada dos documentos necessários, especialmente o contrato de 

financiamento e notificação, razão pela qual foi deferida a liminar de busca 

e apreensão (id. 22684734). 3. Conforme teor da certidão do oficial de 

justiça, o bem foi devidamente apreendido e entregue em mãos do 

depositário judicial, sendo a parte requerida devidamente citada (id. 

24193313), a qual deixou transcorrer o prazo in albis para apresentar 

contestação. 4. Vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e DECIDO. 5. 

Tratando-se de parte revel, é o caso de ser aplicada a regra do art. 344 

do Código de Processo Civil, impondo-se o julgamento antecipado da lide. 

6. O instituto da Alienação Fiduciária em garantia transfere ao credor o 

domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, assim, em 

caso de mora do devedor, o proprietário fiduciário poderá requerer contra 

o mesmo ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente. 7. No caso vertente, deve ser consolidada a propriedade 

e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário 

posto que presentes os requisitos exigidos pelo art. 1º e §§ c/c art. 2º e 

3º do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei n. 10.931 de 02 de agosto de 

2004. 8. Cumpre salientar que a parte requerente poderá vender o bem 

objeto da garantia, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial, contudo, não deverá vender o 

bem por preço vil, sob pena de se caracterizar abuso de direito. 9. Ante o 

exposto, por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação de busca e apreensão, consolidando nas mãos da parte 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito e 

caracterizado na inicial, tornando definitiva a liminar deferida. 10. 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo, com fundamento no art. 85 do CPC, 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 11. A parte requerente 

deverá aplicar o produto da venda no pagamento de seu crédito, tudo 

conforme o art. 2º do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei n. 10.931 de 02 

de agosto de 2004. 12. Após trânsito em julgado desta sentença, se nada 

requerido, ARQUIVEM-SE. 13. Publique-se. Intime-se. 14. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006091-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO JORGE CORREA DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006091-64.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

REQUERIDO: FERNANDO JORGE CORREA DE PAULA Vistos. 1. YAMAHA 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, devidamente qualificada nos 

autos, ingressou neste juízo com a presente Ação de Busca e Apreensão, 

contra FERNANDO JORGE CORREA DE PAULA também qualificado, 

objetivando a apreensão da motocicleta YAMAHA MODELO XT 250, 

VERSÃO TENERE, ANO DE FABRICAÇÃO 2016, ANO DE MODELO 2017, 

CHASSI 9C6KG0570H0010337, RENAVAM 01113398121, PLACA 

QBQ9092. 2. A inicial veio acompanhada dos documentos necessários, 

especialmente o contrato de financiamento e notificação, razão pela qual 

foi deferida a liminar de busca e apreensão (id. 16135346). 3. Conforme 

teor da certidão do oficial de justiça, o bem foi devidamente apreendido e 

entregue em mãos do depositário judicial, sendo a parte requerida 

devidamente citada (id. 18386471), a qual deixou transcorrer o prazo in 

albis para apresentar contestação. 4. Vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento e DECIDO. 5. Tratando-se de parte revel, é o caso de ser 

aplicada a regra do art. 344 do Código de Processo Civil, impondo-se o 

julgamento antecipado da lide. 6. O instituto da Alienação Fiduciária em 

garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da 

coisa móvel alienada, assim, em caso de mora do devedor, o proprietário 

fiduciário poderá requerer contra o mesmo ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente. 7. No caso vertente, deve ser 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos 

do proprietário fiduciário posto que presentes os requisitos exigidos pelo 

art. 1º e §§ c/c art. 2º e 3º do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei n. 

10.931 de 02 de agosto de 2004. 8. Cumpre salientar que a parte 

requerente poderá vender o bem objeto da garantia, independentemente 

de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial, 

contudo, não deverá vender o bem por preço vil, sob pena de se 

caracterizar abuso de direito. 9. Ante o exposto, por tudo mais que dos 

autos constam, JULGO PROCEDENTE a presente ação de busca e 

apreensão, consolidando nas mãos da parte requerente o domínio e a 

posse plena e exclusiva do bem descrito e caracterizado na inicial, 

tornando definitiva a liminar deferida. 10. CONDENO a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo, com fundamento no art. 85 do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa. 11. A parte requerente deverá aplicar o produto da venda 

no pagamento de seu crédito, tudo conforme o art. 2º do Decreto-Lei 

911/69, alterado pela Lei n. 10.931 de 02 de agosto de 2004. 12. Após 

trânsito em julgado desta sentença, se nada requerido, ARQUIVEM-SE. 13. 

Publique-se. Intime-se. 14. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003019-35.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE MELGAREJO ROMERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003019-35.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: JORGE MELGAREJO ROMERO Vistos. 1. BV 

FINANCEIRA S/A, devidamente qualificada nos autos, ingressou neste 

juízo com a presente Ação de Busca e Apreensão, contra JORGE 

MELGAREJO ROMERO também qualificado, objetivando a apreensão do 

veículo FIAT - SIENA EL N.SERIE(HSD) 1.4 8V FLEX 4P (AG) COMPLETO - 

2012/2013 - CINZA - NDN4288 - 9BD372171D4019362 - 486677109. 2. A 

inicial veio acompanhada dos documentos necessários, especialmente o 

contrato de financiamento e notificação, razão pela qual foi deferida a 

liminar de busca e apreensão (id. 21043282). 3. Conforme teor da certidão 

do oficial de justiça, o bem foi devidamente apreendido e entregue em 

mãos do depositário judicial, sendo a parte requerida devidamente citada 

(id. 21228482), a qual deixou transcorrer o prazo in albis para apresentar 

contestação. 4. Vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e DECIDO. 5. 

Tratando-se de parte revel, é o caso de ser aplicada a regra do art. 344 

do Código de Processo Civil, impondo-se o julgamento antecipado da lide. 

6. O instituto da Alienação Fiduciária em garantia transfere ao credor o 

domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, assim, em 

caso de mora do devedor, o proprietário fiduciário poderá requerer contra 

o mesmo ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente. 7. No caso vertente, deve ser consolidada a propriedade 

e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário 

posto que presentes os requisitos exigidos pelo art. 1º e §§ c/c art. 2º e 

3º do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei n. 10.931 de 02 de agosto de 

2004. 8. Cumpre salientar que a parte requerente poderá vender o bem 

objeto da garantia, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial, contudo, não deverá vender o 

bem por preço vil, sob pena de se caracterizar abuso de direito. 9. Ante o 

exposto, por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação de busca e apreensão, consolidando nas mãos da parte 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito e 

caracterizado na inicial, tornando definitiva a liminar deferida. 10. 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo, com fundamento no art. 85 do CPC, 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 11. A parte requerente 

deverá aplicar o produto da venda no pagamento de seu crédito, tudo 

conforme o art. 2º do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei n. 10.931 de 02 

de agosto de 2004. 12. Após trânsito em julgado desta sentença, se nada 

requerido, ARQUIVEM-SE. 13. Publique-se. Intime-se. 14. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002338-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RENZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT13164-B (ADVOGADO(A))

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA FREITAS PINHEIRO OAB - BA49796 (ADVOGADO(A))

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1002338-70.2016.8.11.0006. AUTOR(A): RENATO 

RENZ REU: NORSA REFRIGERANTES LTDA , SENTENÇA INDENIZATÓRIA 

Vistos. 1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Reparação por Danos Morais com pedido de antecipação da tutela, 

promovida por M. RENATO RENZ, contra NORSA REFRIGERANTES S A, 

pleiteando a exclusão de seu nome do rol de inadimplentes, bem como a 

condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais. 2. Alega a requerente que adquiriu produtos da requerida, para a 

pequena sorveteria de sua namorada e que para a quitação do débito, a 

mesma gerou quatro boletos sendo os mesmos nos valores de: R$ 10,00 

(dez reais); R$ 96,30 (noventa e seis reais e trinta centavos); R$ 269,16 

(duzentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos) e R$ 451,53 

(quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos), com 

vencimento para o dia 10.06.2016. 3. Aduz que, referidos boletos foram 

devidamente pagos na data de 09.06.2016. 4. Aduz que dirigiu-se até uma 

loja, para adquirir alguns produtos dos quais estava necessitando, no 

entanto, ao ser feita a consulta no cadastro de inadimplentes, pela 

atendente do estabelecimento comercial, o mesmo tomou conhecimento de 

que seu nome estava restrito em virtude de supostos débitos junto a 

empresa requerida. 5. Declara que os débitos que deram origem às 

anotações encontram-se devidamente quitados. 5. Menciona que procurou 

várias vezes a empresa querida para solucionar o ocorrido, no entanto 
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não obteve êxito. Requereu a tutela antecipada para retirada do seu nome 

do SERASA e indenização por danos morais. 6. Decisão recebendo a 

inicial e deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para 

exclusão do nome da parte Requerente junto aos órgãos restritivos de 

crédito (Id. 3709041). 7. Citada, a empresa requerida apresentou 

contestação alegando a inaplicabilidade do código de defesa do 

consumidor, bem como a ausência de conduta ilícita em virtude de não ter 

identificado o pagamento referente à dívida discutida de forma tempestiva 

(Id. 19122363). 8. O autor apresentou impugnação no Id. 19909368. 9. As 

partes requereram o julgamento antecipado da lide (Id. 24181040 e Id. 

24575927. 10. Vieram os autos conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO e 

DECIDO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 11. Embora a presente 

questão seja de direito e de fato, as provas já se encontram encartadas 

nos autos, não havendo necessidade de se produzir prova em audiência, 

o que dá ensejo ao julgamento antecipado da lide. 12. Como é cediço, o 

julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. 13. Nesse 

quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz 

na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. DA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR 14. Observo nos autos, a inaplicabilidade do Código de 

Defesa do Consumidor, posto que a parte requerente seja destinatária 

intermediária do consumo realizado nos autos. 15. Como se sabe, há 

controvérsias jurisprudenciais e doutrinárias quanto à aplicação das 

garantias consumeristas ao destinatário final do produto. 16. No caso em 

apreço, é fato que o requerente adquiriu produtos daquela empresa para o 

estabelecimento comercial de sua namorada, como assumido por este em 

sua inicial, transformando a utilização do bem em uma outra relação e 

consumo. 17. Nas lições de Claudia Lima Marques, Antônio Herman V. 

Benjamim e Bruno Miragem, extrai-se que: (...) Destinatário Final é aquele 

que destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa 

jurídica ou física. Logo segundo esta interpretação teleológica, não basta 

ser destinatário fático do produto, retirá-lo da cadeia de produção e levá-lo 

para o escritório ou residência – é não adquiri-lo para revenda, não 

adquiri-lo para uso profissional, pois o bem seria novamente um 

instrumento de produção cujo preço será incluído no preço final do 

profissional que o adquiriu (pág. 105, Comentários ao Código de Defesa do 

Consumidor , 3° Edição, RT, 2010). 18. Contudo, a jurisprudência moderna, 

encampada pelo Superior Tribunal de Justiça, tem mitigado a aplicação de 

tal conceito, em razão da aplicação temperada da teoria finalista frente às 

pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando 

finalismo aprofundado, conforme brilhante voto, da Ministra Nancy 

Andrighi: “CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA. 

REGRA. MITIGAÇÃO. FINALISMO APROFUNDADO. CONSUMIDOR POR 

EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE. A jurisprudência do STJ se encontra 

consolidada no sentido de que a determinação da qualidade de 

consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da teoria finalista, 

que, numa exegese restritiva do art. 2º do CDC, considera destinatário 

final tão somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, 

seja ele pessoa física ou jurídica. Pela teoria finalista, fica excluído da 

proteção do CDC o consumo intermediário, assim entendido como aquele 

cujo produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, 

compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um novo bem ou serviço. 

Vale dizer, só pode ser considerado consumidor, para fins de tutela pela 

Lei nº 8.078/90, aquele que exaure a função econômica do bem ou 

serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo. A 

jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por 

equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação 

temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo 

que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em 

se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente 

de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de 

consumidora , por apresentar frente ao fornecedor alguma 

vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das 

relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4º, I, do 

CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor . A doutrina 

tradicionalmente aponta a existência de três modalidades de 

vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento específico acerca do 

produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento 

jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) 

e fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo 

psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao 

fornecedor). Mais recentemente, tem se incluído também a vulnerabilidade 

informacional (dados insuficientes sobre o produto ou serviço capazes de 

influenciar no processo decisório de compra). A despeito da identificação 

in abstracto dessas espécies de vulnerabilidade, a casuística poderá 

apresentar novas formas de vulnerabilidade aptas a atrair a incidência do 

CDC à relação de consumo. Numa relação interempresarial, para além das 

hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela 

jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra 

pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da 

aplicação da Lei nº 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e 

autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de 

consumidora.” (REsp 1195642 / RJ- Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI - 

Órgão Julgador - TERCEIRA TURMA - DJe 21/11/2012). Grifei. 19. No 

presente caso NÃO está evidenciada a vulnerabilidade interempresarial, 

uma vez que o requerente não se encaixa em nenhuma das opções de 

vulnerabilidade (técnica, jurídica, fática ou informacional), por tratar de 

simples relação comercial, de compra e venda, para revenda de produtos. 

20. Neste sentido: “RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA – CONCEITO DE CONSUMIDOR – PROPRIETÁRIA DE BAR 

– NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

GARRAFAS DE CERVEJA COM CORPO ESTRANHO – NÃO INGESTÃO DO 

LÍQUIDO – SENTIMENTOS DE MERO DESCONFORTO E ABORRECIMENTO – 

NÃO CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CULPA E DANO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Nos 

termos do art. 2º do CDC, se o produto não é destinado para o consumo 

próprio, e sim para a revenda, não há de se aplicar a legislação 

consumerista. 2 – O simples fato de se encontrar corpo estranho no 

interior de garrafa de cerveja, sem que a tenha ingerido, não é suficiente 

para a configuração do dano moral subjetivo. 3 – Não se tratando de 

relação consumerista, a responsabilidade é subjetiva, dependendo da 

prova, pela reclamante, da culpa da reclamada e dos efetivos danos 

sofridos. 4 – Recurso conhecido e não provido. (Recurso Inominado nº 

0010512-39.2012.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível Jardim Glória, 

Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Órgão Julgador: Turma 

Recursal Única, Julgado em: 02/05/2013, Publicado em: 02/05/2013). 

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PROPRIETÁRIO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL - INAPLICABILIDADE 

DO CDC - CORPO ESTRANHO EM GARRAFA DE CERVEJA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

AUTORIA, DO DANO E DA CULPA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não é considerado consumidor o 

dono de estabelecimento comercial (bar) que adquire cerveja para 

revenda , pois não é o destinatário final do bem, a teor do art. 2º do Código 

de Defesa do Consumidor. Não se tratando de relação consumerista, para 

que seja configurado o dever de indenizar o dano moral, faz necessária a 

prova de que o agente praticou conduta dolosa ou culposa. A indenização 

por dano moral objetiva atenuar o sofrimento, físico ou psicológico, 

decorrente do ato danoso que atinge aspectos íntimos e sociais da 

personalidade humana. A simples aquisição de uma garrafa de cerveja 

contendo objeto estranho no seu interior, sem que se tenha ingerido o seu 

conteúdo, não revela sofrimento capaz de ensejar indenização por danos 

morais.” (TJMT - Ap, 109291/2007, DRA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/04/2008) “APELAÇÃO 

CÍVEL. JULGAMENTO COM FUNDAMENTO NO ART. 557, CPC. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. REVENDA DE COSMÉTICOS. 

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

INDENIZAÇÃO. A autora não se ajusta no conceito de consumidor, 

previsto do artigo 2º da Lei nº 8.078/90, pois a relação jurídica existente 

entre as partes reveste-se de caráter civil. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL IN 

RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. 

Tendo comprovado a autora que teve seu nome indevidamente inscrito em 

cadastro de inadimplentes, por dívida inexistente, impõe-se a manutenção 

do dever de indenizar, por caracterizado o ilícito civil. Dano moral que 

resulta do próprio fato da inscrição indevida (dano in re ipsa). Valor da 

indenização reduzido para (R$ 12.000,00) de acordo com as 

peculiaridades do caso concreto, bem como observados os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, além da natureza jurídica da 

condenação. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. 

DATA DA CITAÇÃO. Os juros moratórios incidem desde a citação, por se 
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tratar de responsabilidade civil contratual. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70054702519, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 

19/06/2013) 21. Portanto tenho que inaplicável as regras de direito do 

consumidor. DO MÉRITO. 22. A controvérsia centra-se na existência ou 

não da dívida. 23. Pois bem. O primeiro Requerido apenas afirma que o 

Requerente é devedor da quantia negativada, sem nada comprovar. 24. 

No caso em tela, analisando detidamente os documentos acostados aos 

autos, especialmente os de Id. 3292005, 3292009 e 3292014, verifico que 

no dia 09/06/2016 o requerente pagou os boletos negativados, e conforme 

se vê dos documentos de Id. 3291995, as referidas negativações foram 

incluídas no dia 06/08/2016, e somente excluídas por força da liminar 

concedida nestes autos. 25. Assim, restou incontrovertida a existência do 

pagamento dos boletos, bem como a negativação indevida. 26. Assim, 

deve ser observada, neste momento, portanto, a ocorrência de culpa e, se 

existente, quem deu causa a ela, bem como, a existência ou não do 

prejuízo moral ao autor. DA RESPONSABILIDADE CIVIL 27. Para se obter 

indenização por danos sofridos necessário se faz comprovar o dano, o 

nexo de causalidade e a culpa quando se tratar de responsabilidade 

subjetiva. 28. Como se vê dos autos restou provado o dano moral, pela 

própria situação relatada, adstrito ao drama de ser cobrado por débito já 

devidamente quitado. 29. Adstrito ao dano moral, não resta dúvida quanto 

à desídia da empresa requerida, vez que no caso em tela demonstra a 

mais pura falta de respeito e atenção com os seus clientes, pois o mesmo 

assumiu o risco de sua atividade, lucra com a mesma e não deseja 

indenizar os danos morais suportados pela parte requerente. 30. Nesse 

ínterim, o ônus de demonstrar fato que obsta a procedência do direito 

constitutivo alegado pelo autor é da parte requerida, é nesse sentido a 

regra cogente estabelecida no artigo 333, inciso II do Código de Processo 

Civil: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” 31. No entanto, a 

empresa requerida não se desimcumbiu de seu ônus probatório, trazendo 

em sua contestação meras conjecturas, que não se encontram 

amparadas em provas documentais. 32. Doutrina e jurisprudência são 

assentes em afirmar que o dano moral é indenizável, ainda que não tenha 

repercussões de ordem econômica, pois o que se procura resguardar, 

acima de tudo, é a dignidade da pessoa humana por meio de uma 

compensação financeira, visto que os atributos morais são insuscetíveis 

de valoração econômica. 33. O ato ilícito praticado pela requerida enseja 

condenação civil, tendo em vista sua atitude em cobrar indevidamente a 

parte requerente, causando embaraço e transtorno aviltante a ela. 34. 

Assim, tenho que a requerida encaminhou indevidamente os dados 

pessoais da parte Requerente ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. 35. Diante da universalidade dos 

fatos e documentos colacionados nos autos, verifico a existência do dano 

moral. 36. O Código Civil prevê em seu art. 186 e 927 que, todo aquele que 

causar prejuízo a terceiros pratica ato ilícito, in verbis: “Art. 186 – Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito”. “Art. 927 – Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 37. A jurisprudência uníssona 

entende como configurados os danos morais em caso de cobrança de 

débito, acerca de negócio jurídico, cuja existência não foi comprovada 

pela parte requerida, in verbis: “RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - TELEFONIA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INADIMPLEMENTO DE VALOR 

CONSTANTE EM FATURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - POSTERIOR PAGAMENTO DA DÍVIDA - 

MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO POR TEMPO IRRAZOÁVEL - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR INARREDÁVEL - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO DA VERBA ARBITRADA 

PELO JUÍZO A QUO - APELO PRINCIPAL E RECLAMO ADESIVO 

DESPROVIDOS 1. "Comprovado o pagamento, ainda que atrasado, do 

débito que originou a inscrição, incumbe à concessionária de telefonia a 

retirada do nome do devedor do cadastro do SERASA/SPC, tão-logo 

adimplida a dívida, configurando-se dano moral passível de indenização a 

manutençaõ indevida nos órgãos restritivos de crédito, dispensando-se, 

no caso, a prévia comprovação dos danos experimentados, porquanto 

manifestamente presumíveis" (AC n. , rela. Desa. Salete Silva Sommariva, 

j. 8.5.07). 2. "O montante da indenização por danos morais - que tem por 

escopo atender, além da reparação ou compensação da dor em si, ao 

elemento pedagógico, consistente na observação pela empresa ofensora 

de maior diligência de forma a evitar a reiteração da ação ou omissão 

danosa - deve harmonizar-se com a intensidade da culpa da lesante, o 

grau de sofrimento do indenizado e a situação econômica dos envolvidos, 

para não ensejar a ruína ou a impunidade daquela, bem como o 

enriquecimento sem causa ou a insatisfação deste" (AC n. , rel. Des. 

Marcus Tulio Sartorato, j. 11.9.07).” (TJ-SC - AC: 109429 SC 

2011.010942-9, Relator: Rodrigo Collaço, Data de Julgamento: 12/01/2012, 

Quarta Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível n. , 

de Braço do Norte). “APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO - 

DUPLICATA QUITADA - PROTESTO INDEVIDO - RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA ENTRE A EMPRESA CREDORA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

QUE LEVOU O TÍTULO A PROTESTO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO 

- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA EMPRESA E DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA - DANO MORAL PRESUMIDO DECORRENTE DA CONDUTA 

ILÍCITA PRATICADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE A 

RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE - AFASTAMENTO DA 

ASTREINTE IMPOSTA PARA EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO NÃO 

ACOLHIMENTO - PRETENSÃO A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - EM 

SEDE DE RECURSO ADESIVO - NÃO ACOLHIMENTO - RECURSOS DE 

APELAÇÕES CÍVEIS DESPROVIDOS E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. O Banco que realizou o protesto sem adotar as 

cautelas necessárias acerca do débito e seu pagamento sendo 

responsável pela cobrança do título tem legitimidade para responder pelo 

protesto indevido levado a efeito em nome da parte. Verificada a falha na 

prestação do serviço que levou ao protesto indevido do nome da parte 

resta configurado o dano moral que no caso é de natureza in re ipsa. 

Quando o valor da condenação a título de dano moral não atende a 

razoabilidade é possível fazer a sua majoração a fim de atender o caráter 

punitivo pedagógico da condenação. A astreinte é fixada visando a 

compelir a parte cumprir a determinação judicial devendo ser mantida 

quando não se verifica motivo para seu afastamento.” (Ap 159250/2016, 

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 17/02/2017 - 

Negritei)” DO DANO MORAL 38. Se não resta dúvida quanto à obrigação 

indenizatória a ser imposta à requerida, resta, porém, fixar o valor dessa 

indenização, ante seu caráter eminentemente subjetivo. 39. Como é 

sabido, o dinheiro não recompõe a integridade física, psíquica ou moral 

lesada de alguém, é apenas uma consolação para amenizar a dor da 

vítima e deve servir também de punição para o causador do dano, a fim de 

reprimir pedagogicamente futuras atitudes semelhantes. 40. A melhor 

doutrina diz que o valor da condenação não deve ser além das 

possibilidades de pagamento do ofensor, pois se a quantia for muito alta, 

este torna-se também uma vítima, por outro lado, não pode ser valor 

irrisório que incentive o desrespeito continuado. 41. Sobre a questão, 

elucidativo é um acórdão do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, modelo de orientação quando se trata de fixar indenização por 

danos morais: “O dano moral não é estimável por critérios de dinheiro. Sua 

indenização é esteio para a oferta de conforto do ofendido, que não tem a 

honra paga, mas sim uma reparabilidade ao seu desalento” (LEX 

TJSP-142/104). 42. A ausência de parâmetros legais para se arbitrar o 

valor do dano moral, até mesmo pelo fato de ser a dignidade um bem 

inestimável, torna a mensuração laboriosa tarefa. 43. Creio que o 

resultado de uma demanda de indenização por dano moral não pode gerar 

outro dano moral, o mais pérfido de todos, qual seja, a ausência de 

Justiça. 44. Recuso-me a aceitar argumentos de que a indenização por 

danos extrapatrimoniais não pode ser elevada - vez que se trataria de 

enriquecimento ilícito – quando os seus causadores estão a se enriquecer 

justamente por causa deste sofisma. Vislumbro um Poder Judiciário que 

esteja em compasso com a realidade e não seja submisso aos interesses 

dos fomentadores da lesão alheia. Em que pese abalizadas opiniões e os 

grandes tratados sobre o tema, o melhor norte a ser seguido quanto à 

fixação do montante indenizatório foi dado pelo “legislador”, quando na 

feliz redação do art. 944 do Novo Código Civil disse: “a indenização 

mede-se pela extensão do dano”. 45. Pode parecer uma contradição dizer 

que o dano moral é inestimável e ao mesmo tempo mencionar o dispositivo, 

contudo, mesmo sendo imensurável, dentro dos parâmetros capitalistas é 

possível sua avaliação para fins compensatórios. Nesta esteira, creio que 

além de se levar em consideração os critérios apregoados, a extensão 
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(potencial ou concreta) do dano deve servir como trilha a ser percorrida 

quando da definição do valor a ser indenizado. Falo de extensão potencial 

porque em alguns casos o dano pode se apresentar “estreito” sob o 

prisma individual, porém coletivamente ele tende a ser flagrantemente 

lesivo, cabendo ao Poder Judiciário desestimulá-lo da forma mais temida 

pelos beneficiários de sua perpetração, ferindo-os naquilo que eles mais 

valoram, no elemento pelo qual eles fazem tudo e passam a agir com 

menoscabo em relação às pessoas, vendo nelas apenas uma 

oportunidade de ganhos financeiros, enfim: afligindo-os em seu capital. 46. 

Tendo por parâmetro tais princípios e orientações, tenho que na hipótese 

emergente dos autos a justa reparação por danos morais deve 

corresponder a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DISPOSITIVO 47. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, declarando inexistente o 

débito entre as partes e condenando a requerida NORSA 

REFRIGERANTES LTDA (SOLAR COCA-COLA), ao pagamento do valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros 

de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, sendo que a correção 

monetária deverá ser aplicada a partir do arbitramento (súmula 362 do 

STJ) e os juros deverão ser contados a partir do vencimento (art. 397,CC). 

48. CONDENO a requerida ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios na ordem de 10 % sobre 

o valor da condenação, conforme §2º do artigo 85 do CPC. 49. 

MANTENHO a liminar de Id. 3709041. 50. Certificado o trânsito em julgado, 

e não havendo pretensão executória, ARQUIVE-SE com as anotações e 

baixas ínsitas na CNGC. 51. Publique-se. Intimem-se 52. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003366-68.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003366-68.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: ADMILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos. 1. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por ADMILSON RODRIGUES 

DO NASCIMENTO em face BANCO BONSUCESSO S.A, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. 2. Foi determinada a emenda a inicial 

para apresentar documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, 

ou, não havendo comprovação, proceda ao recolhimento de custas, sob 

pena de ser cancelada a distribuição do feito (§2º do art. 99 e art. 290, 

CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo. 3. 

Verifico que mesmo intimada para emendar a inicial à parte requerente 

quedou-se inerte. 4. Vieram os autos conclusos. É a síntese do 

necessário. Fundamento e DECIDO. 5. Conforme preceitua o art. 321, 

parágrafo único do CPC, “se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”. 6. Como observa Moacir Amaral, de tal modo: 

“proporciona a lei oportunidade ao autor para emendar ou completar a 

petição inicial, a qual, findo o prazo aludido, voltará ao juiz para de novo 

examina-la e dar-lhe despacho adequado, de deferimento ou 

indeferimento. Se o autor não cumprir a diligência que lhe fora ordenada – 

o juiz indeferirá a petição inicial”. (Primeiras Linhas de Direito Processual 

Civil, 2º Vol., Saraiva 18ª edição, 1997, pág. 1.390) 7. Porém, verifico que 

a parte autora, devidamente intimada pelo seu causídico constituído, não 

cumpriu a diligência ordenada por este Juízo. 8. Observo também, 

contudo, que no caso “sub examine”, não tem aplicação a regra inserta no 

§ 1º, do art. 485 do CPC, porque não se trata da hipótese ali mencionada. 

9. O mestre Theotônio Negrão anota que o Superior Tribunal de Justiça 

pacificou o entendimento acerca do antigo artigo 267, §1º, do CPC/1973, o 

qual corresponde ao §1º do artigo 485, CPC, “in verbis”: “A determinação 

de que se emende a inicial em dez dias dar-se-á ao autor, por seu 

advogado, não incluindo o disposto no art. 267, § 1º do CPC”. (Código de 

Processo Civil e legislação processual em vigor, 30ª ed., Saraiva, 1999, 

pág. 352 nota 6a, art. 284) 10. Diante do exposto, INDEFIRO a petição 

Inicial nos termos do parágrafo único do artigo 321 do CPC e por 

consequência JULGO e DECLARO EXTINTA a presente alçai, sem 

julgamento do mérito, com suporte nos artigos 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 11. Como não foi dado processamento à inicial, fica a parte 

autora isenta das custas iniciais. 12. Após o transito em julgado, ao 

arquivo. 13. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003358-91.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003358-91.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: ADMILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

BANCO BMG S.A Vistos. 1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito ajuizada por ADMILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO em face 

BANCO BMG S.A, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 

2. Foi determinada a emenda a inicial para apresentar documentos que 

comprovem a hipossuficiência alegada, ou, não havendo comprovação, 

proceda ao recolhimento de custas, sob pena de ser cancelada a 

distribuição do feito (§2º do art. 99 e art. 290, CPC), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo. 3. Verifico que mesmo 

intimada para emendar a inicial à parte requerente quedou-se inerte. 4. 

Vieram os autos conclusos. É a síntese do necessário. Fundamento e 

DECIDO. 5. Conforme preceitua o art. 321, parágrafo único do CPC, “se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. 6. Como 

observa Moacir Amaral, de tal modo: “proporciona a lei oportunidade ao 

autor para emendar ou completar a petição inicial, a qual, findo o prazo 

aludido, voltará ao juiz para de novo examina-la e dar-lhe despacho 

adequado, de deferimento ou indeferimento. Se o autor não cumprir a 

diligência que lhe fora ordenada – o juiz indeferirá a petição inicial”. 

(Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 2º Vol., Saraiva 18ª edição, 

1997, pág. 1.390) 7. Porém, verifico que a parte autora, devidamente 

intimada pelo seu causídico constituído, não cumpriu a diligência ordenada 

por este Juízo. 8. Observo também, contudo, que no caso “sub examine”, 

não tem aplicação a regra inserta no § 1º, do art. 485 do CPC, porque não 

se trata da hipótese ali mencionada. 9. O mestre Theotônio Negrão anota 

que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do 

antigo artigo 267, §1º, do CPC/1973, o qual corresponde ao §1º do artigo 

485, CPC, “in verbis”: “A determinação de que se emende a inicial em dez 

dias dar-se-á ao autor, por seu advogado, não incluindo o disposto no art. 

267, § 1º do CPC”. (Código de Processo Civil e legislação processual em 

vigor, 30ª ed., Saraiva, 1999, pág. 352 nota 6a, art. 284) 10. Diante do 

exposto, INDEFIRO a petição Inicial nos termos do parágrafo único do 

artigo 321 do CPC e por consequência JULGO e DECLARO EXTINTA a 

presente alçai, sem julgamento do mérito, com suporte nos artigos 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil. 11. Como não foi dado 

processamento à inicial, fica a parte autora isenta das custas iniciais. 12. 

Após o transito em julgado, ao arquivo. 13. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004196-34.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004196-34.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: VILSON LOPES DA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A 
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Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, promovida por VILSON LOPES DA SILVA, contra BANCO BMG 

S/A, pleiteando a condenação da parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais, bem como à restituição dos valores que 

conforme o (a) requerente lhe foram cobrados indevidamente. 2. 

Preliminarmente requereu a concessão da gratuidade da justiça. Alegou, 

em suma, que é servidor público estadual recebendo seu benefício em 

conta mensalmente onde o Estado emite contra recibo (holerite) com o 

memorial descritivo de seu crédito e respectivos descontos. 3. Aduziu ter 

percebido descontos mensais e irregulares, que não encerravam, 

provenientes de empréstimo consignado junto a citada instituição 

financeira com relação a cartão de crédito. 4. Alegou que, somados, os 

descontos ilegais a título de empréstimo de CARTÃO DE CRÉDITO, este 

nunca usado ou recebido pelo requerente, totalizam R$ 33.848,26 (trinta e 

três mil oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos). 5. Por 

fim, registrou desconhecer o citado contrato, afirmando que nunca 

recebeu em sua residência qualquer cartão de crédito para utilização, 

muito menos sabe do que se trata, valendo inclusive frisar que diante da 

análise feita ao suposto contrato, sequer consta o valor que fora 

disponibilizado, e simplesmente até a presente data já fora feito um 

desconto surreal. 6. Requereu a concessão da tutela antecipada para que 

o Requerido se abstenha de efetuar desconto a título de cartão de crédito. 

7. No mérito, postulou pela declaração de inexistência da relação 

contratual discutida, bem como, pleiteou a condenação da instituição 

bancária, em indenização por danos morais pela ilegalidade do contrato e 

ainda, a restituição em dobro do valor descontado indevidamente. Por fim, 

rogou pela procedência da ação. 8. Foi recebida a petição inicial (ID. 

22437578), por estarem presentes os requisitos legais, sendo postergado 

a análise do pedido de tutela de urgência. 9. Em resposta de ID. 24831952, 

o Requerido apresentou contestação. No mérito, informou que as partes 

celebraram a contratação de Cartão BMG Card nº 5313 0581 4655 4020 

em 02/04/2009, no qual a parte Autora apresentou seus documentos 

pessoais. 10. Elucidou que a parte Autora utilizava o cartão de crédito 

normalmente para compras e, inclusive realizou dois saques nos valores 

de R$ 1.147,11 (mil, cento e quarenta e sete reais e onze centavos); R$ 

949,94 (novecentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro 

centavos); R$ 736,20 (setecentos e trinta e seis reais e vinte centavos); 

R$ 400,00 (quatrocentos reais); e R$ 923,00 (novecentos e vinte e três 

reais), disponibilizados na forma de transferência bancária. 11. Além do 

mais, acostou o respectivo contrato (ID. 24831961) relativo à operação, 

comprovantes de saques/compras, e ainda, cópia do envio de faturas de 

cartão de crédito no endereço do requerente (ID. 248331969). 12. 

Impugnou o pleito de indenização por danos morais visto que não 

configurado os requisitos para a responsabilidade civil bem como, refutou 

a repetição do indébito em dobro. Ao final, pugnou pela improcedência da 

ação. 13. A parte autora apresentou impugnação à contestação no ID. 

27226356 ratificando a tese inicial rogando por sua procedência. É a 

síntese do necessário. Fundamento e DECIDO. 14. Como é cediço, o 

julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. 15. Nesse 

quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz 

na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. 16. É patente, que no caso, tem aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato 

bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco 

(fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final 

(do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, 

não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato e 

súmula 297 do STJ. Pois bem. 17. Primeiramente, cumpre esclarecer que 

conforme o contrato acostado aos autos de ID. 24831961, trata-se de 

contrato de cartão de crédito com autorização para desconto em folha de 

pagamento. 18. Nesse sentido, como podemos verificar nas faturas 

acostadas aos autos no ID. 24831957/24831957/24831958/248331959, o 

autor utilizava o cartão de crédito normalmente, inclusive, para a 

realização de saque em dinheiro. 19. A parte autora contratou o serviço 

de cartão de crédito e utilizou o serviço disponibilizados pela parte 

requerida. Ademais, a parte autora não trouxe elementos nem 

fundamentos a desconstituir a referida utilização nos termos do art. 373, I 

do CPC. 20. E ainda, uma vez que utiliza o cartão de crédito para realizar 

saques a parte Autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia 

acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. 21. Podemos 

perceber que no contrato firmado entre as partes foi preenchido no campo 

Produto a opção cartão de crédito, conforme documento acostado no ID. 

24831961. 22. Assim, diante da universalidade dos fatos e documentos 

colacionados nos autos, verifico a inexistência do dano moral. 23. Do 

mesmo modo, conclui-se que a prestação de serviço pelo fornecedor não 

foi defeituosa e inadequada, sendo que os serviços foram devidamente 

contratados pelo consumidor, pelo que não é devida a reparação de moral 

nos termos do art. 14 do CDC. 24. Pelas razões e provas trazidas na 

inicial, o requerido não praticou um ato ilícito capaz de gerar 

responsabilidade civil. 25. Não há que falar em repetição de indébito, visto 

que não configurado valores pagos indevidamente. 26. Ante o exposto e 

considerando o que mais consta nos autos, JULGO IMPROCEDENTE Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c 

Indenização Por Danos Morais, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I 

do Código de Processo Civil, devendo o contrato firmado prevalecer em 

todos os seus termos. 27. CONDENO a parte requerente VILSON LOPES 

DA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, contudo, face ao deferimento 

de gratuidade de justiça em favor da parte, mantenho SUSPENSA a 

exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser executadas se, em até 05 

(cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a 

alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, 

§ 3º, do CPC. 28. Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE, procedendo 

às anotações de estilo e após, ARQUIVE-SE. 29. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003388-29.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003388-29.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: ADMILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

BANCO PAN Vistos. 1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito ajuizada por ADMILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO em face 

BANCO PAN S.A, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 

2. Foi determinada a emenda a inicial para apresentar o instrumento 

contratual através do qual a instituição financeira tem se utilizado para 

averbar junto à folha de pagamento do autor os descontos para fins de 

pagamento de suposto empréstimo e sobre tal declare reconhecer ou não 

a contratação, assim como demonstrar a existência de pretensão 

resistida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo. 3. Verifico que mesmo intimada para emendar a inicial à parte 

requerente quedou-se inerte. 4. Vieram os autos conclusos. É a síntese 

do necessário. Fundamento e DECIDO. 5. Conforme preceitua o art. 321, 

parágrafo único do CPC, “se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”. 6. Como observa Moacir Amaral, de tal modo: 

“proporciona a lei oportunidade ao autor para emendar ou completar a 

petição inicial, a qual, findo o prazo aludido, voltará ao juiz para de novo 

examina-la e dar-lhe despacho adequado, de deferimento ou 

indeferimento. Se o autor não cumprir a diligência que lhe fora ordenada – 

o juiz indeferirá a petição inicial”. (Primeiras Linhas de Direito Processual 

Civil, 2º Vol., Saraiva 18ª edição, 1997, pág. 1.390) 7. Porém, verifico que 

a parte autora, devidamente intimada pelo seu causídico constituído, não 

cumpriu a diligência ordenada por este Juízo. 8. Observo também, 

contudo, que no caso “sub examine”, não tem aplicação a regra inserta no 

§ 1º, do art. 485 do CPC, porque não se trata da hipótese ali mencionada. 

9. O mestre Theotônio Negrão anota que o Superior Tribunal de Justiça 

pacificou o entendimento acerca do antigo artigo 267, §1º, do CPC/1973, o 

qual corresponde ao §1º do artigo 485, CPC, “in verbis”: “A determinação 

de que se emende a inicial em dez dias dar-se-á ao autor, por seu 

advogado, não incluindo o disposto no art. 267, § 1º do CPC”. (Código de 
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Processo Civil e legislação processual em vigor, 30ª ed., Saraiva, 1999, 

pág. 352 nota 6a, art. 284) 10. Diante do exposto, INDEFIRO a petição 

Inicial nos termos do parágrafo único do artigo 321 do CPC e por 

consequência JULGO e DECLARO EXTINTA a presente alçai, sem 

julgamento do mérito, com suporte nos artigos 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 11. Como não foi dado processamento à inicial, fica a parte 

autora isenta das custas iniciais. 12. Após o transito em julgado, ao 

arquivo. 13. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003648-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOTECO LOCACAO COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA - 

EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT6062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003648-43.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

SOTECO LOCACAO COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA - 

EPP REU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 1. Trata-se de ação de 

indenização proposta por SANTA TEREZA AGROPECUÁRIA LTDA em 

desfavor de VIVO TELEFONIA BRASIL S/A, visando o cancelamento de 

linha telefônica independente do pagamento de multa, bem como 

condenação por cobrança indevida. 2. Aduz, o requerente, que solicitou 

informações do custo para o cancelamento das linhas telefônicas 

descritas na exordial e consequente rescisão de contrato. 3. Afirma que a 

requerida encaminhou resposta via email, noticiando o valor de R$ 

1.086,00 (mil e oitenta e seis reais) para o cancelamento. 4. Informa, ainda, 

que não obstante a negociação, a requerida efetuou cobrança do valor de 

R$ 13.297,90 (treze mil duzentos e noventa e sete reais e noventa 

centavos), para referido cancelamento. 5. Recebida a inicial e concedido o 

pedido liminar para a suspensão da exigibilidade da multa, foi determinada 

a citação da parte requerida. 6. A sessão de conciliação/mediação restou 

inexitosa. 7. A parte requerida apresentou contestação, pugnando pela 

improcedência da ação. 8. A requerente apresentou impugnação à 

contestação. 9. Instados a se manifestarem, a parte requerente pleiteou 

pela produção de prova testemunhal e a requerida pelo julgamento 

antecipado do mérito. 10. Vieram-me os autos conclusos. Fundamento e 

DECIDO. 11. Passo ao julgamento antecipado do mérito com fulcro no art. 

355, inciso I, do CPC, por entender que o processo encontra-se pronto 

para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas 

além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. 12. Ao analisar os autos, 

verifico demonstrada negociação entre as partes para o cancelamento da 

conta telefônica n. 0288404024, conforme email datado de 08.08.2017 (id 

14478030). 13. Da mesma forma, o boleto bancário juntado no id 

14477974, comprova a cobrança do valor de R$ 13.297,90 (treze mil 

duzentos e noventa e sete reais e noventa centavos), para o 

cancelamento dos serviços telefônicos referente à conta telefônica n. 

0288404024. 14. Com efeito, vislumbro que a parte requerente produziu 

provas de suas alegações, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 15. 

Compulsando a peça defensiva, noto que a requerida indica a existência 

do contrato telefônico com fidelidade de 24 (vinte e quatro) meses, 

sustenta que a cobrança em discussão refere-se à multa rescisória. 16. 

Contudo, a negociação entre as partes para o cancelamento da conta 

telefônica n. 0288404024, conforme email datado de 08.08.2017 (id 

14478030), demonstra que o valor para a quitação foi firmado em R$ 

1.570,00 (mil quinhentos e setenta reais). 17. Deveras, além da 

comprovação da negociação para quitação por valor consideravelmente 

menor, entendo que a cláusula de fidelização de vinte e quatro meses 

apresenta-se vantagem demasiadamente excessiva à consumidora, ora 

requerente. 18. A propósito, destaco a jurisprudência: “DECLARATÓRIA 

DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL - 

CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO - IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO 1 - É 

sabido que os procedimentos de contratação e de cancelamento dos 

serviços de telefonia devem ser realizados pelo próprio beneficiário, que 

deverá informar dados pessoais e anuir ou não com eventuais cláusulas, 

sendo pouco provável que tal providência tenha sido delegada a terceiros, 

mormente à empresa de telefonia concorrente. Mesmo porque tal postura 

ensejaria uma situação de insegurança jurídica, em que uma empresa de 

telefonia, de posse dos dados pessoais de um cliente da concorrente, 

entraria em contato com a outra, cancelaria o contrato e tomaria para si um 

novo cliente, o que seria absolutamente descabido. Ausência de cláusula 

contratual que abrigasse a atual operadora do cliente a providenciar o 

cancelamento do contrato anterior com a operadora concorrente; [...] 3 - A 

cláusula de fidelização é uma prática contratual que assegura uma 

vantagem excessiva para o fornecedor, relevando abusividade a 

depender da maneira como é redigida, pois cria uma vinculação mínima do 

consumidor ao contrato, em virtude de uma "benesse" a ele concedida. A 

concessão da benesse não exclui a abusividade e a vantagem excessiva 

para o fornecedor, mas a forma como for redigida pode "reequilibrar1' a 

situação. A aceitação da cláusula de fidelização deve ser feita com 

parcimônia, analisando a redação do (TJSP; Apelação Cível 

0009509-50.2009.8.26.0224; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão 

Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 7ª. Vara 

Cível; Data do Julgamento: 10/12/2012; Data de Registro: 04/03/2013)” 

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. Declaratória de 

inexigibilidade de débito – Sentença de procedência – Inconformismo da ré 

quanto à inexigibilidade das multas cobradas por quebra contratual – 

Alegação de fidelização de 24 meses – Aplicação do princípio da 

impugnação específica na contestação quanto às sucessivas incorreções 

das faturas emitidas pela ré – Incontroversa a cobrança a maior e diversa 

daquilo que foi contratado entre as partes – Legítima a pretensão da 

empresa autora em obter a declaração de inexigibilidade das multas 

cobradas pela rescisão contratual antes do prazo de fidelização de 24 

meses de comodato – Requerente que não está obrigada a manter o 

contrato com empresa de telefonia que há mais de doze meses vinha 

descumprindo sua parte na relação jurídica, cobrando erroneamente os 

valores pactuados – Aplicação da teoria da exceção do contrato não 

cumprido – Precedentes desta Corte – Sentença mantida – Recurso não 

provido. (TJSP; Apelação Cível 1005995-86.2016.8.26.0625; Relator (a): 

Helio Faria; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Taubaté - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/02/2017; Data de Registro: 

17/02/2017)” 18. Lado outro, no que toca ao pedido de repetição de 

indébito por cobrança indevida, após análise dos autos, verifico que não 

restou comprovado o pagamento, porquanto apenas demonstrada a 

irregularidade da cobrança, após a negociação das partes. 19. Nesse 

sentido, trago à baila a jurisprudência: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

REVISÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO - RELATIVIZAÇÃO DO 

"PACTA SUNT SERVANDA" - POSSIBILIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

FALTA DE PROVA DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - DESCABIMENTO. - De 

acordo com o Enunciado de Súmula n.º 297, do Superior Tribunal de 

Justiça, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras". - É admitida a revisão de cláusulas de Contrato Bancário pelo 

Poder Judiciário, por força da garantia do art. 5º, XXXV, da Constituição 

Federal, e do direito assegurado no art. 6º, incisos V e VII, do Código de 

Defesa do Consumidor, com relativização do Princípio do "pacta sunt 

servanda". - A imposição da restituição de quantias pressupõe a 

demonstração de pagamentos indevidos. - A falta de prova da quitação de 

valores excessivos, a título de encargo moratório, inviabiliza a definição do 

"an debeatur", que é indispensável ao estabelecimento da obrigação de 

devolver e à delimitação dos efeitos do provimento condenatório na fase 

processual de conhecimento, uma vez que somente a apuração do 

"quantum debeatur" é que pode ser diferida para a fase de Liquidação. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0105.15.020411-0/001, Relator(a): Des.(a) 

Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/10/2017, 

publicação da súmula em 10/10/2017)” 20. Pelo exposto, e com 

fundamento no artigo 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para DECLARAR inexistente o débito da 

requerente para com a requerida no valor de R$ 12.211,90 (doze mil 

duzentos e onze reais e noventa centavos), a título de rescisão 

contratual, referente à conta telefônica n. 0288404024. 21. CONDENO a 

parte sucumbente ao pagamento de custas e despesas, bem como 

honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, conforme §2º do artigo 85 do CPC. 22. Após o trânsito em 

julgado, proceda às anotações e às baixas necessárias para em seguida 

arquivar os presentes autos. 23. Publique-se. Intimem-se. 24. CUMPRA-SE, 
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providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito em Substituição Legal

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006221-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CORDEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE RAMOS CORDEIRO (REU)

EMERSON CORDEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006221-54.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOAO CORDEIRO REU: EMERSON CORDEIRO, ELIANE RAMOS CORDEIRO 

Vistos etc. Nos termos do art. 313, inciso I do Código de Processo Civil 

delibero pela SUSPENSÃO DO PROCESSO pelo prazo de 15 (quinze) dias 

dada informação de falecimento do autor. De qualquer modo atendendo a 

requerimento da Defensoria Pública (id. 29608396 - Pág. 1) delibero pela 

intimação da pessoa de Josefina Agenor Cordeiro, residente na Rua 

Cuiabá, n. 20, Bairro Parque Nova Era, Cáceres/MT. (cel.: 65 99958 5675 

ou 9 9612 9127), a fim de que no mesmo prazo manifeste interesse na 

lide, devendo a mesma ser orientada a buscar atendimento na Defensoria 

Pública [caso possua interesse nesta demanda] de modo que o seu 

interesse seja devidamente instrumentalizado. Caso decorra o prazo sem 

qualquer manifestação da Defensoria Pública, renove-se o prazo de 

suspensão por novos 15 dias, bem como impulsione o processo pelos 

seguintes meios: - expeça-se edital de intimação para o espólio, herdeiros, 

sucessores ou terceiros interessados, para que no prazo de 15 dias, 

caso tenham interesse, promovam a habilitação para sucessão 

processual observando a legislação de regência. Caso decorra 

novamente o prazo sem qualquer manifestação, o processo será extinto 

sem resolução de mérito (art. 313, §2º, inciso II todos do Código de 

Processo Civil). Esgotadas as providências, retone concluso. 

Cáceres/MT., 14 de Abril de 2.020. Pierro de Faria Mendes Juiz de Direito 

em subst. legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001444-55.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A G OURIVES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001444-55.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: A G OURIVES - ME REQUERIDO: COOPERATIVA DE 

CRÉDITO SICREDI SUDOESTE Vistos etc. O processo n. 

401-42.2016.811.0006 (código 194801) no qual há execução do título 

sobre o qual a presente demanda pretende revisão está em curso na 

Segunda Vara deste foro. Aliás, o pedido de tutela de urgência aqui 

formulado pretende a suspensão do curso da referida ação de execução. 

Por fim, observa-se que a parte autora requereu o pedido de justiça 

gratuita sem demonstrar a sua hipossuficiência financeira. Em se tratando 

de pessoa jurídica a demonstração é imperiosa. Nesse sentido a súmula 

481/STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou 

sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os 

encargos processuais.” (g.n.). Embora a parte autora tenha juntado 

comprovante de “baixa do CNPJ” sabe-se que em se tratando de empresa 

individual não há separação patrimonial entre a pessoa jurídica e a física 

de modo que para a análise do pedido de justiça gratuita se faz 

necessário também a comprovação da hipossuficiência econômica da 

pessoa física. Portanto são as seguintes deliberações deste Juízo: - Nos 

termos do art. 10° do Código de Processo Civil, intimo o autor para que no 

prazo de 15 dias se manifeste acerca de eventual prevenção do Juízo da 

segunda vara para processar e julgar este processo; - Nos termos do art. 

99, §2° do Código de Processo Civil, intimo o autor para que no prazo de 

15 dias apresente documentação idônea no sentido de comprovar sua 

condição de hipossuficiência financeira. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 07 de Abril de 2.020 Pierro de Faria Mendes Juiz 

de Direito em subst.. Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005890-38.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRO MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO APRESENTAR CONTRARRAZÕES Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora ora apelada, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo legal, apresente 

Contrarrazões à Apelação interposta. Cáceres, 17 de abril de 2020. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005232-14.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação 

apresentada é tempestiva (ID 31302697). Por corolário impulsiono os autos 

com o intuito de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado acoste 

ao feito a impugnação no prazo legal. Cáceres, 17 de abril de 2020. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001611-72.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME AUGUSTO FACCENDA GUIMARAES SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, §4° 

do Código de Processo Civil c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos 

da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimar a parte exequente, na pessoa 

de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça visando o 

cumprimento do Mandado citação, observando que os prazos estão 

sobrestados em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), Portaria-Conjunta 249/2020 e 

281/2020 até 30/04/2020. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 
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Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 17 de abril de 2020 Joel Soares 

Viana Junior Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001481-82.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237-O (ADVOGADO(A))

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA DA SILVA LIMA 04337861165 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte autora da lide, na 

pessoa de seus Advogado(s), para comparecer na audiência de 

Conciliação Designada Para o dia 21 de julho de 2020, às 15:00hs na Sala 

de Audiência do CEJUSC, ficando advertidos de que a ausência 

injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, sujeito a multa. 

Cáceres, 17 de abril de 2020. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001481-82.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237-O (ADVOGADO(A))

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA DA SILVA LIMA 04337861165 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, §4° 

do Código de Processo Civil c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos 

da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de 

seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça visando o cumprimento do 

Mandado de citação e intimação para audiência. Deverá o nobre causídico 

acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), nos ícones “Serviços - Guias – 

Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o 

pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 17 de abril de 2020 Joel 

Soares Viana Junior Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000095-17.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DA SILVA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA COSTA BARROS OAB - MT25368/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE RAMIRES VIANA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO INTIMAÇÃO PARA 

COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos termos do art. 203, §4° do Código 

de Processo Civil, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação da parte autora da lide, na pessoa de seus Advogado(s), para 

comparecer na audiência de Conciliação Designada para o dia 21 de julho 

de 2020, às 16:30 na Sala de Audiência do CEJUSC, ficando advertidos de 

que a ausência injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, 

sujeito a multa. Cáceres, 17 de abril de 2020. Joel Soares Viana Junior 

Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007334-09.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA LAUDELINA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte autora da lide, na 

pessoa de seus Advogado(s), para comparecer na audiência de 

Conciliação designada para o dia 21 de julho de 2020, às 14hs:30min na 

Sala de Audiência do CEJUSC, ficando advertidos de que a ausência 

injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, sujeito a multa. 

Cáceres, 17 de abril de 2020. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003110-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM (REU)

LANDIM & CIA LTDA - EPP (REU)

CLAUDIA APARECIDA MARQUES LANDIM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO APRESENTAR CONTRARRAZÕES Impulsiono os 

autos para intimar a parte requerida ora apelada, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo legal, apresente 

Contrarrazões à Apelação interposta. Cáceres, 17 de abril de 2020. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

4ª Vara Cível

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000665-37.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA & ZAMPIRON LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1000665-37.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 8.686,86 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: SILVA & ZAMPIRON LTDA - ME Endereço: RUA DOS 

OPERARIOS, 1307, SALA 3, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus 

sócios (nome e endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos 

endereços descritos na inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a 

citação por edital da parte devedora. Não havendo resposta, nomeio a 

Defensoria Pública para atuar como curador especial. Após, vistas ao 

exequente para falar. Depois, conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 
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do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

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

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

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

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

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

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 

15 de abril de 2020. Valdiney da Silva Nogueira Analista Judiciário 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005175-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINA DO ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1005175-30.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 6.505,54 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: SEVERINA DO ESPIRITO SANTO Endereço: RUA SANTO 

ANTONIO, 384, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus 

sócios (nome e endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos 

endereços descritos na inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a 

citação por edital da parte devedora. Não havendo resposta, nomeio a 

Defensoria Pública para atuar como curador especial. Após, vistas ao 

exequente para falar. Depois, conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

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

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

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

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

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

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 

15 de abril de 2020. Valdiney da Silva Nogueira Analista Judiciário 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005182-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO MENDES MOREIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1005182-22.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 6.755,78 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: SEBASTIAO MENDES MOREIRA Endereço: AV 

TALHAMARES, 998, JARDIM DO TREVO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus 

sócios (nome e endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos 

endereços descritos na inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a 

citação por edital da parte devedora. Não havendo resposta, nomeio a 

Defensoria Pública para atuar como curador especial. Após, vistas ao 

exequente para falar. Depois, conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 
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do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

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

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

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

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

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

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 

15 de abril de 2020. Valdiney da Silva Nogueira Analista Judiciário 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004850-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDERI DA COSTA PINTO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004850-55.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 4.135,41 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: VALDERI DA COSTA PINTO Endereço: RUA DOS 

CRISTAIS, 53, COHAB VELHA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus 

sócios (nome e endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos 

endereços descritos na inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a 

citação por edital da parte devedora. Não havendo resposta, nomeio a 

Defensoria Pública para atuar como curador especial. Após, vistas ao 

exequente para falar. Depois, conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

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

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

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

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

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

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 

15 de abril de 2020. Valdiney da Silva Nogueira Analista Judiciário 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da JustiçaOBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000793-57.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TOP MOTOS SERVICOS E COMERCIO DE MOTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1000793-57.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 4.958,00 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: TOP MOTOS SERVICOS E COMERCIO DE MOTOS LTDA - 

ME Endereço: RUA GENERAL OSORIO, 1675, CENTRO, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL:A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus 

sócios (nome e endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos 

endereços descritos na inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a 

citação por edital da parte devedora. Não havendo resposta, nomeio a 

Defensoria Pública para atuar como curador especial. Após, vistas ao 

exequente para falar. Depois, conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 
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aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

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

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

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

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

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

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 

17 de abril de 2020. Valdiney da Silva Nogueira Analista Judiciário 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da JustiçaOBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007360-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE CAROLINA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT24303/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANIELE APARECIDA LEITE DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1007360-41.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.320,78 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: JANIELE APARECIDA LEITE DE SOUZA Endereço: 

BERTOLDO F. MENDES, 1, VILA NOVA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus 

sócios (nome e endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos 

endereços descritos na inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a 

citação por edital da parte devedora. Não havendo resposta, nomeio a 

Defensoria Pública para atuar como curador especial. Após, vistas ao 

exequente para falar. Depois, conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

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

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

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

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

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

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 

17 de abril de 2020. Valdiney da Silva Nogueira Analista Judiciário 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007291-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE KATHARINE BOCALAN RICALDES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1007291-09.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 5.832,02 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: GISLAINE KATHARINE BOCALAN RICALDES Endereço: 

RUA DOS OPERÁRIOS, 1567, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus 

sócios (nome e endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos 

endereços descritos na inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a 

citação por edital da parte devedora. Não havendo resposta, nomeio a 

Defensoria Pública para atuar como curador especial. Após, vistas ao 

exequente para falar. Depois, conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla 
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Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

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

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

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

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

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

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 

17 de abril de 2020. Valdiney da Silva Nogueira Analista Judiciário 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000485-21.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVETTI & SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1000485-21.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.772,12 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: OLIVETTI & SILVA LTDA - ME Endereço: AV SAO LUIZ, 

963, JARDIM SAO LUIZ, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

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

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

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

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

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

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, 

requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus sócios (nome e 

endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos endereços descritos na 

inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a citação por edital da parte 

devedora. Não havendo resposta, nomeio a Defensoria Pública para atuar 

como curador especial. Após, vistas ao exequente para falar. Depois, 

conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

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

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY 

DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 17 de abril de 2020. Valdiney da Silva 

Nogueira Analista Judiciário Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005245-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FIDELA BACA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1005245-47.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 8.391,82 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: FIDELA BACA Endereço: RUA FILINTO MULLER, 0, Lote 

1-2-3, da Quadra 26, J SÃO LUIZ, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus 

sócios (nome e endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos 

endereços descritos na inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a 

citação por edital da parte devedora. Não havendo resposta, nomeio a 

Defensoria Pública para atuar como curador especial. Após, vistas ao 

exequente para falar. Depois, conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 
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para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

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

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

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

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

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

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 

17 de abril de 2020. Valdiney da Silva Nogueira Analista Judiciário 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000401-20.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL FRANCISCO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1000401-20.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 3.555,38 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: MIGUEL FRANCISCO DE ALMEIDA Endereço: Rua das 

Camelias, 566, Vila Nova, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

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

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

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

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

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

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, 

requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus sócios (nome e 

endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos endereços descritos na 

inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a citação por edital da parte 

devedora. Não havendo resposta, nomeio a Defensoria Pública para atuar 

como curador especial. Após, vistas ao exequente para falar. Depois, 

conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

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

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY 

DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 17 de abril de 2020. Valdiney da Silva 

Nogueira Analista Judiciário Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000666-22.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONERES SANTOS CORREA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1000666-22.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.991,58 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: RONERES SANTOS CORREA DA SILVA Endereço: AV 

DEP.DORMEVIL FARIA, 786, JARDIM SÃO LUIZ, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus 

sócios (nome e endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos 

endereços descritos na inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a 

citação por edital da parte devedora. Não havendo resposta, nomeio a 

Defensoria Pública para atuar como curador especial. Após, vistas ao 

exequente para falar. Depois, conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 
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sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

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

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

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

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

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

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 

17 de abril de 2020. Valdiney da Silva Nogueira Analista Judiciário 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003535-55.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON CORREIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1003535-55.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.417,19 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: AILTON CORREIA DA SILVA Endereço: AV DAS 

CARMELIAS, 2209, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA propôs a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL, requerendo a citação do(a) Executado(a) e de seus 

sócios (nome e endereço na Certidão de Dívida Ativa anexa) nos 

endereços descritos na inicial. DECISÃO: Vistos, etc. Promova-se a 

citação por edital da parte devedora. Não havendo resposta, nomeio a 

Defensoria Pública para atuar como curador especial. Após, vistas ao 

exequente para falar. Depois, conclusos. Cumpra-se. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

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

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

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

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

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

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, VALDINEY DA SILVA, digitei. Cáceres/MT, 

17 de abril de 2020. Valdiney da Silva Nogueira Analista Judiciário 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002017-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MESQUITA FORATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (INTERESSADO)

 

MANIFESTE O EXEQUENTE EM 5 DIAS REQUERENDO O QUE DE DIREITO, 

SOB PENA DE RETORNO DOS AUTOS AO ARQUIVO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001624-71.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIA PEDRAS E PISCINAS LTDA - ME (REQUERIDO)

CLEVERSON ANTONIO SVERSUT (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001624-71.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:MARCOS 

ROGERIO XAVIER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANO 

COLLEGIO ALVES POLO PASSIVO: CLEVERSON ANTONIO SVERSUT e 
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outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/05/2020 Hora: 

13:00 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 17 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006229-94.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DARCIO DE ANDRADE RUDNER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000863-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO DE CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR-SE QUANTO AO DEPÓSITO/PAGAMENTO 

EFETUADO PELO RECLAMADO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006727-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE FREITAS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA OAB - MT0012985A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INOVE RECUPERACAO E COBRANCA DE ATIVOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO PEREIRA FARO OAB - RJ178337 (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006727-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE FREITAS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA OAB - MT0012985A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INOVE RECUPERACAO E COBRANCA DE ATIVOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO PEREIRA FARO OAB - RJ178337 (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012516-90.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILEUZA BOTELHO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA OAB - SP0175803A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012516-90.2015.8.11.0006. REQUERENTE: GILEUZA BOTELHO 

FERNANDES REQUERIDO: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., 

JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Vistos, etc. Considerando a 

desistência por parte da Requerente quanto ao recurso interposto nos 

autos, e ainda, diante da quitação integral da obrigação imposta às 

Requeridas, o arquivamento do feito é medida que se impõe. Expeça-se o 

competente alvará de liberação do valor vinculado ao presente feito, em 

favor da Requerente, observando os dados informados por seu 

advogado. Após, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Cumpra-se. CÁCERES, 16 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005766-55.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BERTHO BURGOS SAUCEDO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA OAB - MT26235/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005766-55.2019.8.11.0006. INTERESSADO: BERTHO BURGOS SAUCEDO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Em razão da 

justificativa de ausência do autor na audiência de conciliação, 

redesigne-se nova data. Expeça-se o necessário. CÁCERES, 17 de abril 

de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001909-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO OAB - MT13181/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA NUNES RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001909-69.2017.8.11.0006. REQUERENTE: Q. I. CENTRO EDUCACIONAL 

LTDA - ME REQUERIDO: BRUNA NUNES RIBEIRO Vistos. A parte 
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reclamada não foi citada, motivo pelo qual a parte autora requereu nova 

citação no endereço informado (ID 9321985), que não foi realizado até o 

momento. Desta forma, CONVERTO o julgamento em diligência, 

determinando-se a citação da parte reclamada, com a máxima urgência. 

Às providências legais. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001632-48.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOELA VERONICA JAIVONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001632-48.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:MANOELA 

VERONICA JAIVONE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 29/05/2020 Hora: 13:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001406-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES (EXEQUENTE)

NEIDE ALVES DE ARRUDA YUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA LOPES ALVARES CAMPOS OAB - MT0020500A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001406-48.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: NEIDE ALVES DE ARRUDA 

YUNES, CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES EXECUTADO: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Veio aos autos pedido de cumprimento de sentença 

com valores atualizados, indicando um total de R$ 19.577,15 (dezenove mil 

quinhentos e setenta e sete reais e quinze centavos). Em relação ao valor 

supra citado, a petição de ID n. 29222824, destaca o valor de R$ 2.553,54 

(dois mil quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro 

centavos) como sendo referente aos honorários de sucumbência, fixados 

em decisão juntada no ID n. 18642953.,e ainda, a quantia de R$ 17.023,61 

(dezessete mil e vinte e três reais e sessenta e um centavos), como 

sendo a obrigação decorrente da condenação imposta ao Requerido em 

face da Requerente. Requer-se a expedido de RPV (requisição de 

pequeno valor) em favor da Autora no valor de R$ 11.916,53 (onze mil 

novecentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos) e outro em 

favor da patrona da Requerente, no valor de R$ 7.660,62 (sete mil 

seiscentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos), neste já incluso 

a quantia correspondente aos honorários advocatícios cobrados da 

Requerente. É o breve relato. Pois bem, em que pese ter ocorrido a 

interposição de impugnação ao cumprimento de sentença e este ter sido 

julgado improcedente, por se tratar de verba pública o seu controle 

infere-se como matéria de ordem pública, portanto, permitido ao 

magistrado intervir no caso de excesso. Em análise ao cálculo 

apresentado pela Requerente, observa-se a aplicação de 10% (dez por 

cento) a título de multa pelo não pagamento espontâneo, o que é indevido 

em face da Fazenda Pública. Neste ponto importante registrar que houve 

um equivoco por parte da Secretaria da Vara na expedição da intimação. 

Conforme se vê do ID n. 18811461, consta ordem de serviço para 

impulsionamento e intimação da Fazenda Pública no caso de pedido de 

cumprimento de sentença, a qual faz menção exata ao previsto no art. 

535, do Código de Processo Civil, devendo o ente público ser intimado 

para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias. 

Equivocadamente, foi expedido intimação no ID n. 18811743, intimando o 

ente público para efetuar o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de multa de 10% (dez porcento), o que é ilegal, devendo ser aplicado 

um dos incisos previstos no § 3º, do art. 535, do CPC. Assim, 

identificando-se excesso no valor da execução, por se tratar de matéria 

pública, necessário a remessa do presente feito ao contador judicial. 

Nesse passo, houve prolação de sentença na data de 23/07/2018, 

condenando a Requerida ao pagamento do valor total de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da data 

da sentença, mais juro de mora de 1% a contar do evento danoso, que 

ocorreu na data de 24/05/2016. Em julgamento de recurso inominado 

houve fixação de honorários de sucumbência em favor da patrona da ora 

Exequente no percentual de 15% sobre o valor da condenação, a contar 

da data do julgamento, qual seja, dia 20 de fevereiro de 2020. Diante de 

todo o exposto, determino a remessa do presente feito a contadoria 

judicial, para o fim de efetuar o cálculo devido, tomando por base as 

informações contidas nos autos e especificadas na presente decisão, 

devendo destacar os valores referente a condenação da obrigação em 

face da Exequente e dos Honorários de Sucumbência, até o presente mês 

de abril de 2020. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 16 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006921-93.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006921-93.2019.8.11.0006. REQUERENTE: DEMETRIO DE SOUZA 

REQUERIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Infere-se dos autos que as partes realizaram acordo (ID 30905805). 

Assim, homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Preclusa 

a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Dispensada a intimação das partes e seus patronos nos termos do artigo 

914 da CNGC. CÁCERES, 16 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001866-64.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT13164-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001866-64.2019.8.11.0006. REQUERENTE: IZABEL FERREIRA DA CRUZ 

REQUERIDO: SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS 

EIRELI Vistos, etc. O Requerente, por seu d. causídico, interpôs embargos 

de declaração, alegando em síntese, que a decisão embargada se 

demonstra omissa quanto ao pedido de concessão de Gratuidade da 

Justiça. É o necessário. Decido. Recebo o presente recurso, em razão de 

sua tempestividade. Primeiramente, importante registrar que o Embargo de 

Declaração tem por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, podendo a ele ser 

atribuído o efeito infringente, que tem o condão de modificar a decisão 

proferida. No caso em comento, primeiramente, o Requerente aponta como 

omissão a ausência de manifestação deste juízo quanto ao pedido de 

Gratuidade de Justiça formulado pelo Requerente em sua peça inaugural. 

Pois bem, a gratuidade de justiça nos Juizados Especiais Cíveis, em 1º 

Grau de jurisdição é para todos, nos termos do disposto no art. 54 da Lei 

n. 9.099/95, vejamos: Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, 

em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou 

despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do 

art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive 

aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a 

hipótese de assistência judiciária gratuita. Assim, conforme se infere do 

dispositivo legal acima citado, a análise de deferimento de gratuidade de 

justiça, nos Juizados Especiais Cíveis, é realizada somente no caso de 

eventual recurso. Desse modo, este Juízo deixou de manifestar acerca do 

assunto, em razão de ser uma norma legal expressa, razão pela qual nego 

o provimento quanto ao pedido de gratuidade da justiça. Assim, e por tudo 

mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR PROVIMENTO ao pedido do embargante, 

mantendo-se incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos 

seus próprios fundamentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CÁCERES, 16 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020064-69.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DENISE AMARAL DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8020064-69.2015.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA DENISE AMARAL DE 

SA REQUERIDO: GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. Vistos, etc. Cuida-se 

de EMBARGOS DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a nulidade 

absoluta apresentados por GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., no qual 

alega ter sido a sentença vez que não considerou as alegações da 

requerida na contestação. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Verifico que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes. ANTE O EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

CÁCERES, 16 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002527-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SEGURA VIOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

CAIXA CAPITALIZACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002527-77.2018.8.11.0006. REQUERENTE: EDUARDO SEGURA VIOLIN 

REQUERIDO: CAIXA SEGURADORA S/A, CAIXA CAPITALIZACAO S/A 

Vistos, etc. O Requerente, por seu d. causídico, interpôs embargos de 

declaração, alegando em síntese, que a decisão embargada se demonstra 

omissa quanto ao pedido de concessão de Gratuidade da Justiça. É o 

necessário. Decido. Recebo o presente recurso, em razão de sua 

tempestividade. Primeiramente, importante registrar que o Embargo de 

Declaração tem por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, podendo a ele ser 

atribuído o efeito infringente, que tem o condão de modificar a decisão 

proferida. No caso em comento, primeiramente, o Requerente aponta como 

omissão a ausência de manifestação deste juízo quanto ao pedido de 

Gratuidade de Justiça formulado pelo Requerente em sua peça inaugural. 

Pois bem, a gratuidade de justiça nos Juizados Especiais Cíveis, em 1º 

Grau de jurisdição é para todos, nos termos do disposto no art. 54 da Lei 

n. 9.099/95, vejamos: Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, 

em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou 

despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do 

art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive 

aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a 

hipótese de assistência judiciária gratuita. Assim, conforme se infere do 

dispositivo legal acima citado, a análise de deferimento de gratuidade de 

justiça, nos Juizados Especiais Cíveis, é realizada somente no caso de 

eventual recurso. Desse modo, este Juízo deixou de manifestar acerca do 

assunto, em razão de ser uma norma legal expressa, razão pela qual nego 

o provimento quanto ao pedido de gratuidade da justiça. Assim, e por tudo 

mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR PROVIMENTO ao pedido do embargante, 

mantendo-se incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos 

seus próprios fundamentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CÁCERES, 16 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002907-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL BENTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT13164-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002907-03.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LOURIVAL BENTO 

RODRIGUES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. O Requerente, por seu d. causídico, interpôs 

embargos de declaração, alegando em síntese, que a decisão embargada 

se demonstra omissa quanto ao pedido de concessão de Gratuidade da 

Justiça. É o necessário. Decido. Recebo o presente recurso, em razão de 

sua tempestividade. Primeiramente, importante registrar que o Embargo de 

Declaração tem por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, podendo a ele ser 

atribuído o efeito infringente, que tem o condão de modificar a decisão 

proferida. No caso em comento, primeiramente, o Requerente aponta como 

omissão a ausência de manifestação deste juízo quanto ao pedido de 

Gratuidade de Justiça formulado pelo Requerente em sua peça inaugural. 

Pois bem, a gratuidade de justiça nos Juizados Especiais Cíveis, em 1º 
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Grau de jurisdição é para todos, nos termos do disposto no art. 54 da Lei 

n. 9.099/95, vejamos: Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, 

em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou 

despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do 

art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive 

aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a 

hipótese de assistência judiciária gratuita. Assim, conforme se infere do 

dispositivo legal acima citado, a análise de deferimento de gratuidade de 

justiça, nos Juizados Especiais Cíveis, é realizada somente no caso de 

eventual recurso. Desse modo, este Juízo deixou de manifestar acerca do 

assunto, em razão de ser uma norma legal expressa, razão pela qual nego 

o provimento quanto ao pedido de gratuidade da justiça. Assim, e por tudo 

mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR PROVIMENTO ao pedido do embargante, 

mantendo-se incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos 

seus próprios fundamentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CÁCERES, 16 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001863-12.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MARIA GASTARDELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT13164-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001863-12.2019.8.11.0006. REQUERENTE: KATIA MARIA GASTARDELO 

REQUERIDO: SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS 

EIRELI Vistos, etc. O Requerente, por seu d. causídico, interpôs embargos 

de declaração, alegando em síntese, que a decisão embargada se 

demonstra omissa quanto ao pedido de concessão de Gratuidade da 

Justiça. É o necessário. Decido. Recebo o presente recurso, em razão de 

sua tempestividade. Primeiramente, importante registrar que o Embargo de 

Declaração tem por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, podendo a ele ser 

atribuído o efeito infringente, que tem o condão de modificar a decisão 

proferida. No caso em comento, primeiramente, o Requerente aponta como 

omissão a ausência de manifestação deste juízo quanto ao pedido de 

Gratuidade de Justiça formulado pelo Requerente em sua peça inaugural. 

Pois bem, a gratuidade de justiça nos Juizados Especiais Cíveis, em 1º 

Grau de jurisdição é para todos, nos termos do disposto no art. 54 da Lei 

n. 9.099/95, vejamos: Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, 

em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou 

despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do 

art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive 

aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a 

hipótese de assistência judiciária gratuita. Assim, conforme se infere do 

dispositivo legal acima citado, a análise de deferimento de gratuidade de 

justiça, nos Juizados Especiais Cíveis, é realizada somente no caso de 

eventual recurso. Desse modo, este Juízo deixou de manifestar acerca do 

assunto, em razão de ser uma norma legal expressa, razão pela qual nego 

o provimento quanto ao pedido de gratuidade da justiça. Assim, e por tudo 

mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR PROVIMENTO ao pedido do embargante, 

mantendo-se incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos 

seus próprios fundamentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. CÁCERES, 16 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006892-43.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MORAIS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NU PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006892-43.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ADRIANA MORAIS DE 

CAMPOS REQUERIDO: NU PAGAMENTOS S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela parte Requerente, no 

qual se insurge contra a sentença retro sustentando que esta confirmou o 

pedido liminar, no entanto, a decisão liminar foi indeferida. Conheço o 

presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Em verdade, no que se refere o pedido liminar, este foi 

indeferido na decisão primária. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PARA DAR-LHES PROVIMENTO, passando o dispositivo a ter a seguinte 

redação: “Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial 

para o fim de: a) DETERMINAR a exclusão do nome da requerente dos 

órgãos de proteção ao crédito; b) DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a reclamada, objeto da demanda; c) CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 4. 000,00 (qautro mil reais), corrigida monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação;. No mais permaneça inalterada a r. sentença. 

Intime-se. CÁCERES, 16 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006891-58.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MORAIS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISETORIAL LP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006891-58.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ADRIANA MORAIS DE 

CAMPOS REQUERIDO: RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTISETORIAL LP Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a nulidade absoluta 

apresentados por ADRIANA MORAIS DE CAMPOS, no qual alega ter sido a 

sentença, requerendo que este juízo oficie a CDL para fornecer extrato da 

negativação realizada pela requerida. Conheço o presente recurso, eis 

que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Verifico que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes. Outrossim, verifico que a 

requerente teve o direito da ampla defesa até a prolação da sentença para 

requerer diligência e/ou providenciar documentos que julga essenciais 

para a presente demanda, e não o fez. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

CÁCERES, 16 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005330-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DE JESUS ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005330-33.2018.8.11.0006. REQUERENTE: EMERSON DE JESUS 

ALBUQUERQUE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a nulidade 

absoluta apresentados por EMERSON DE JESUS ALBUQUERQUE, no qual 

alega ter sido a sentença visto que esta extinguiu o feito por ausência do 

reclamante na audiência de conciliação. Conheço o presente recurso, eis 

que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Verifico que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes. Outrossim, verifico que a 

justificativa do requerente é incoerente e protelatória. ANTE O EXPOSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se 

incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos seus 

próprios fundamentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

CÁCERES, 16 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002230-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002230-70.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LUCIANO DO ESPIRITO 

SANTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS com 

efeito modificativo ante a nulidade absoluta apresentados por ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, no qual alega ter sido 

a sentença vez que não considerou a contestação da requerida. Conheço 

o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração não constituem 

via processual adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à 

correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que 

existentes. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 16 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006309-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JOSE DE OLIVEIRA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006309-92.2018.8.11.0006. REQUERENTE: VALDOMIRO JOSE DE 

OLIVEIRA MORAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. O Requerente, por seu d. 

causídico, interpôs embargos de declaração, alegando em síntese, que a 

decisão embargada demonstra-se omissa quanto ao pedido de concessão 

de Gratuidade da Justiça e inversão do ônus da prova. É o necessário. 

Decido. Recebo o presente recurso, em razão de sua tempestividade. 

Primeiramente, importante registrar que os Embargos de Declaração tem 

por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão ou corrigir erro material, podendo a ele ser atribuído o efeito 

infringente, que tem o condão de modificar a decisão proferida. No caso 

em comento, primeiramente, o Requerente aponta como omissão a 

ausência de manifestação deste juízo quanto ao pedido de Gratuidade de 

Justiça formulado pelo Requerente em sua peça inaugural. Pois bem, a 

gratuidade de justiça nos Juizados Especiais Cíveis, em 1º Grau de 

jurisdição é para todos, nos termos do disposto no art. 54 da Lei n. 

9.099/95, vejamos: Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. 

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta 

Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita. Assim, conforme se infere do dispositivo 

legal acima citado, a análise de deferimento de gratuidade de justiça, nos 

Juizados Especiais Cíveis, é realizada somente no caso de eventual 

recurso. Desse modo, este Juízo deixou de manifestar acerca do assunto, 

em razão de ser uma norma legal expressa, razão pela qual nego o 

provimento quanto ao pedido de gratuidade da justiça. Outrossim, quanto 

ao pedido de inversão do ônus da prova, deve ocorrer em situações 

específicas visando o reequilíbrio da relação processual. Não pode, sob 

pretexto algum, ser um mecanismo de impor um ônus impossível de se 

provar. Entretanto, verifico que os requisitos necessários para a inversão 

do ônus da prova, quais sejam: verossimilhança e hipossuficiência, no 

presente caso. Assim, outro caminho não há a não ser acolher os 

embargos de declaração, pois a r. decisão deixou de analisar o pedido de 

inversão pleiteado pela parte Embargante. Ante o exposto, acolho 

parcialmente os embargos de declaração, com fundamento no artigo 48 da 

Lei 9.099/95, para o fim de sanar a irregularidade, modificando a decisão 

liminar para deferir o pedido, devendo constar os seguintes parágrafos a 

decisão liminar: “Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial 

deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, 

“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, 

devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial.” Assim, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA DAR 

PARCIAL PROVIMENTO ao pedido do embargante, acolhendo o pedido de 

inversão do ônus da prova. No mais, mantenha inalterado a decisão 

proferida. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 

16 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006738-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006738-59.2018.8.11.0006. REQUERENTE: APARECIDA ALVES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a nulidade absoluta 

apresentados por VIVO BRASIL S/A, no qual alega ter sido a sentença por 

não analisar as alegações da contestação. Conheço o presente recurso, 

eis que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Verifico que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 
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rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes. ANTE O EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

CÁCERES, 16 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001305-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT10309-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001305-74.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA JOSE PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS com efeito 

modificativo ante a nulidade absoluta apresentados por ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, no qual alega ter sido a 

sentença vez que condenou a reclamada em valor exorbitante. Conheço o 

presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Verifico que os embargos de declaração não constituem 

via processual adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à 

correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que 

existentes. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 16 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001116-62.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001116-62.2019.8.11.0006. INTERESSADO: DEMETRIO FRANCISCO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pela parte Requerente, no qual se 

insurge contra a sentença retro sustentando que o valor da indenização 

não é justa e razoável. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos 

seus pressupostos de admissibilidade. Em verdade, no que se refere ao 

valor da condenação, esta restou aquém do valor razoável e divergente 

dos valores aplicados no TJMT. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PARA DAR-LHES PROVIMENTO, passando o dispositivo a ter a seguinte 

redação: “Ante o exposto, confirmando a tutela antecipatória deferida, 

com fundamento no artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido para CONDENAR a parte reclamada a pagar o 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos 

morais, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial 

- INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ). RESTITUIR a autora o valor de R$ 440,60 (quatrocentos e 

quarenta reais e sessenta centavos), a título de repetição de indébito, 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a incidir a partir da citação, 

na forma dobrada". No mais permaneça inalterada a r. sentença. Intime-se. 

CÁCERES, 16 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003100-81.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVALDO ANTONIO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003100-81.2019.8.11.0006. REQUERENTE: FLORISVALDO ANTONIO 

RIBEIRO REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS com efeito modificativo ante a nulidade 

absoluta da sentença exarada, apresentados por OI BRASILTELECOM, 

afirmando que o pedido do autor se trata de coisa julgada. O embargante 

afirma, ainda, que a negativação do presente feito foi discutida e acordada 

nos autos de n. 1006809-61.2018.811.0006, não havendo que se falar em 

novo pedido, assim como afirma a existência de novo débito do 

embargado. Pois bem. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos 

seus pressupostos de admissibilidade. Verifico que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Outrossim, verifico que no acordo 

entabulado entre as partes no processo de n. 1006809-61.2018.811.0006 

(02.04.2019), restou firmado “a exclusão do nome do embargado dos 

órgãos de inadimplência, assim como o cancelamento dos débitos 

referentes ao contrato objeto da ação que culminou na negativação do 

nome do autor”, o que não ocorreu. Nesse sentido, mesmo após a 

celebração do acordo, o embargante incluiu o nome do embargado nos 

órgãos de proteção ao crédito novamente, na data de 18.05.2019, 

referente ao mesmo contrato, entretanto, com valor diverso. Assim, o 

embargante não cumpriu o acordo entabulado de excluir os débitos 

anteriores ao acordo, assim como fez nova inclusão, não comprovando 

ser o débito exigível. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. CÁCERES, 16 de abril de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003340-70.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MARINO CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIR CANADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003340-70.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ALESSANDRO MARINO 

CINTRA REQUERIDO: AIR CANADA Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 
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termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que as 

partes realizaram acordo (ID 23779440). Assim, homologo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

III, “b” do Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Dispensada a intimação das 

partes e seus patronos nos termos do artigo 914 da CNGC. CÁCERES, 16 

de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013154-02.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA MAGNUSSON CHAVES (EXEQUENTE)

DURVALINO CRISTO DA SILVA CHAVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DE CAMARGO OAB - MT2054-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO EDUARDO CAMPESATTO VIEIRA (EXECUTADO)

ETICA - CENTRO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA SANTOS GOUVEA OAB - MT25345/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT9791-O (ADVOGADO(A))

ALVARO FERREIRA NETO OAB - MT5260-O (ADVOGADO(A))

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO(A))

JANAINA TAKEI MARQUES OAB - MT11673/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8013154-02.2010.8.11.0006. EXEQUENTE: DULCINEIA MAGNUSSON 

CHAVES, DURVALINO CRISTO DA SILVA CHAVES EXECUTADO: 

FRANCISCO EDUARDO CAMPESATTO VIEIRA, ETICA - CENTRO DE 

NEGOCIOS IMOBILIARIOS Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que as partes 

realizaram acordo (ID 26017728). Assim, homologo por sentença, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, “b” do 

Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Dispensada a intimação das partes e 

seus patronos nos termos do artigo 914 da CNGC. CÁCERES, 16 de abril 

de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006463-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITAMAR GAINO FILHO OAB - SP162292 (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006463-47.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ALINE COSTA SILVA 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos 

autos que as partes realizaram acordo (ID 30623123). Assim, homologo 

por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Dispensada a 

intimação das partes e seus patronos nos termos do artigo 914 da CNGC. 

CÁCERES, 16 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006403-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ORLANDO DA PAIXAO MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006403-40.2018.8.11.0006. EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI 

EXECUTADO: PAULO ORLANDO DA PAIXAO MORAES Vistos, etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Infere-se dos autos que as partes realizaram acordo (ID 30552687). 

Assim, homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Preclusa 

a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Dispensada a intimação das partes e seus patronos nos termos do artigo 

914 da CNGC. CÁCERES, 16 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006307-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARQUES RIBEIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006307-25.2018.8.11.0006. INTERESSADO: JOAO MARQUES RIBEIRO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou 

justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa no termo 

digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. CÁCERES, 17 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001809-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON BENACCHIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001809-17.2017.8.11.0006. REQUERENTE: NILTON BENACCHIO 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. O autor, embora devidamente intimada para audiência de 
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conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa 

plausível da sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado 

nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 17 de 

abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001535-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DHEYVID MAICON XAVIER DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001535-53.2017.8.11.0006. REQUERENTE: DHEYVID MAICON XAVIER DE 

SOUZA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, embora devidamente intimada 

para audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco 

apresentou justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa 

no termo digitalizado nos autos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. CÁCERES, 17 de abril de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001533-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ORTIZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001533-83.2017.8.11.0006. REQUERENTE: CRISTIANO ORTIZ DE 

ARRUDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

proposta por CRISTIANO ORTIZ DE ARRUDA em face de BANCO 

BRADESCO CARTOES S.A. Diz, em síntese, que foi inscrito indevidamente 

no cadastro de proteção ao crédito no valor de R$ 360,27 (trezentos e 

sessenta reais e vinte e sete centavos), contudo, não realizou nenhum 

contrato com a parte reclamada, bem como desconhece qualquer dívida. A 

parte reclamada em contestação alega que a parte autora é titular do 

cartão de crédito nº 4096-0145-8706-0706, tendo sido realizado o último 

pagamento total em 20/12/2013 e o parcial em 10/01/2013, momento em 

que juntou aos autos contrato de adesão assinado pela parte autora e 

faturas. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – NECESSIDADE DE 

PROVA PERICIAL Entendo pela rejeição da preliminar arguida, uma vez que 

as provas dos autos são suficientes para a elucidação da controvérsia, 

bem como a assinatura constante no contrato de adesão ser idêntica ao 

dos documentos pessoais da parte reclamante, sendo desnecessária a 

perícia grafotécnica. Pois bem. Com efeito, o que se tem de relevante para 

o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a cobrança 

é indevida, negando qualquer dívida com a parte Reclamada, contestando 

os débitos objeto da lide. No entanto, a parte ré, em manifestação nos 

autos logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos 

de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de 

pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, pois, trouxe aos autos 

contrato devidamente assinado pela parte autora e cédula de crédito 

bancário. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Em que 

pese a parte reclamada tenha comprovado a legitimidade do débito e da 

inscrição, o pedido contraposto não merece ser acolhido, visto que, em se 

tratando de débitos do ano 2013, estes estão prescritos. Pelo exposto e 

por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do 

Novo CPC JULGO IMPROCEDENTES o pedido de indenização por danos 

morais e DECLARO, de ofício, a prescrição dos débitos discutidos nos 

autos, extinguindo com resolução do mérito. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva 

Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001532-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE DOS SANTOS BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001532-98.2017.8.11.0006. REQUERENTE: CRISTHIANE DOS SANTOS 

BRITO REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as provas 

dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

proposta por CRISTHIANE DOS SANTOS BRITO em face de SKY BRASIL 

SERVICOS LTDA. Diz, em síntese, que foi surpreendido com uma inscrição 

nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$147,96 (cento e 

quarenta e sete reais e noventa e seis centavos), contudo, alega que não 

celebrou negócio jurídico com a reclamada. A parte reclamada contesta 

alegando que o débito é devido, contudo, não traz aos autos provas do 

contrato e do débito. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO Desnecessária a 

retificação do polo passivo para constar a empresa SKY SERVIÇOS DE 

BANDA LARGA LTDA, pois esta pertence ao mesmo grupo econômico da 

parte reclamada. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 
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estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do 

nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui débito com a Reclamada, desconhecendo da 

cobrança que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA. Em sede de 

contestação, a Reclamada alega que o débito é devido, contudo, não 

trouxe aos autos documentos comprobatórios da sua origem e legitimidade 

do, mas apenas formulou defesa genérica. Analisando o conteúdo fático 

probatório, verifico que inexiste nos autos qualquer contrato de prestação 

de serviços devidamente assinado pelo consumidor, áudio de gravação se 

a contratação se realizou por meio de "call center" ou histórico de 

utilização dos serviços oferecidos pela Reclamada. Portanto, a parte 

reclamada é responsável pela negativação indevida, mormente porque a 

ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

de cobrança. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. 

Importante frisar que a alegação de ausência de responsabilidade não 

procede quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. 

No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Quanto à existência de danos morais não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, inexiste dúvida de que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida - 

dano moral puro - não há que se falar em ausência do nexo causal, que, 

no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada e consubstanciada no ato ilícito. 

No entanto, como verifico no extrato trazido pela parte reclamada, no 

momento da inscrição discutida nos autos a parte autora já possuía 

negativação anterior, o que, por si só, afasta a presunção de sofrimento 

moral em razão da conduta da ré. Destarte, nos termos da Súmula 385 do 

STJ, improcede o pedido indenizatório. Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de DECLARAR a 

inexistência do débito negativado pela Reclamada no valor de R$147,96 

(cento e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos) extinguindo 

com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, ambos do 

CPC/15. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo 

dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativos ao débito ora 

discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000644-32.2017.8.11.0006. REQUERENTE: EZEQUIEL DE SOUSA 

REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se de Ação Anulatória de 

Negócio Jurídico proposta por EZEQUIEL DE SOUZA em face de GAZIN 

COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. Diz, em síntese, que 

buscou um crediário para aquisição de artigos pessoais e este foi negado 

em razão de pendências junto à reclamada que realizou a sua inscrição 

nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 99,89 (noventa e nove 

reais e oitenta e nove centavos), em 07/04/2015, contrato n. 

010017271437010, contudo, desconhece o contrato e não utilizou 

serviços da reclamada. A parte reclamada em contestação alega que a 

parte autora adquiriu no dia 15/04/2014 uma TV 32P LG LED HD MODO 

HOTEL, pelo valor total de R$ 1.198,79 (um mil, cento e noventa e oito reais 

e setenta e nove centavos), dividido em 12 (doze) parcelas, sendo uma 

entrada no valor de R$ 100,00 (cem reais) e o restante no valor de R$ 

99,89 (noventa e nove reais e oitenta e nove centavos), sendo a primeira 

parcela com vencimento para 15/04/2014 e a última para 01/04/2015, bem 

como este realizou o pagamento de 7 parcelas restando em aberto as 

demais, juntado, ainda, aos autos contrato de comprova assinado pela 

parte autora. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – NECESSIDADE DE 

PROVA PERICIAL Entendo pela rejeição da preliminar arguida, uma vez que 

as provas dos autos são suficientes para a elucidação da controvérsia, 

bem como a assinatura constante no contrato de compra ser idêntica ao 

dos documentos pessoais da parte reclamante, sendo desnecessária a 

perícia grafotécnica. Pois bem. Com efeito, o que se tem de relevante para 

o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a cobrança 

é indevida, negando qualquer dívida com a parte Reclamada, contestando 

os débitos objeto da lide. No entanto, a parte ré, em manifestação nos 

autos logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos 

de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de 

pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, pois, trouxe aos autos 

contrato devidamente assinado pela parte autora e cédula de crédito 

bancário. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Ainda, 

analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela 

reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos 

termos do artigo 80, II, do Novo Código de Processo Civil, notadamente 

quando se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, 

sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, nos termos do art. 487, inciso I do Novo CPC: a) JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHEÇO a litigância de 

má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

multa de 9% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do 

Novo CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001618-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001618-69.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LETICIA DA SILVA OLIVEIRA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

proposta por LETICIA DA SILVA OLIVEIRA em face de SKY BRASIL 

SERVICOS LTDA. Diz, em síntese, que foi surpreendida em 03/08/16 com 

uma inscrição nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$681,94 

(seiscentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos), contudo, 

alega que não celebrou negócio jurídico com a reclamada. A parte 

reclamada contesta alegando que o débito é devido, contudo, não traz aos 

autos provas do contrato e do débito. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO 

Desnecessária a retificação do polo passivo para constar a empresa SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, pois a parte reclamada pertence ao 

mesmo grupo econômico. Pois bem. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude 

da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, 

haja vista a alegação de que não possui débito com a Reclamada, 

desconhecendo da cobrança que ensejou a anotação junto ao 

SPC/SERASA. Em sede de contestação, a Reclamada alega que o débito é 

devido, contudo, não trouxe aos autos documentos comprobatórios da 

sua origem e legitimidade do, mas apenas formulou defesa genérica. 

Analisando o conteúdo fático probatório, verifico que inexiste nos autos 

qualquer contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelo 

consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center" ou histórico de utilização dos serviços oferecidos pela 

Reclamada. Portanto, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de 

ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Quanto à 

existência de danos morais não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

inexiste dúvida de que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida - dano moral puro 

- não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é 

cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência 

da circunstância provada e consubstanciada no ato ilícito. No entanto, 

verifico no extrato que no momento da inscrição discutida nos autos a 

parte autora já possuía negativação anterior, o que, por si só, afasta a 

presunção de sofrimento moral em razão da conduta da ré e, ainda, não 

tendo a parte autora comprovado estar discutindo as inscrições 

judicialmente é que nos termos da Súmula 385 do STJ improcede o pedido 

indenizatório. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para o fim de DECLARAR a inexistência do débito negativado 

pela Reclamada no valor de R$681,94 (seiscentos e oitenta e um reais e 

noventa e quatro centavos), extinguindo com resolução do mérito nos 

termos do artigo 487, inciso I, ambos do CPC/15. Oficie-se ao 

SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante daqueles anais relativos ao débito ora discutido, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001539-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER LUIZ MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001539-90.2017.8.11.0006. REQUERENTE: FAGNER LUIZ MORAES DA 

SILVA REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. 

Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer proposta por FAGNER LUIZ MORAES DA SILVA em face de 

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Diz, em síntese, que 

foi inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao crédito no valor de 

297,04 (duzentos e noventa e sete reais e quatro centavos), contudo, 

desconhece o débito, vez que não contratou os serviços. A parte 

reclamada em contestação alega que a parte reclamada realizou a adesão 

ao cartão Club+ da Reclamada, bem como ao CARTÃO MAIS PROTEGIDO” 

E “PROTEÇÃO DA SORTE”, nos valores de R$ 2,00 (dois reais) e R$ 3,99 

(três reais e noventa e nove centavos), respectivamente, autorizando a 

cobrança mensal em sua fatura, momento em que juntou aos autos 

contrato de adesão devidamente assinado pela parte autora, cópia dos 

documentos pessoais apresentados no ato da contratação e extrato de 

compras. Pois bem. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde 

da controvérsia é que a parte autora sustenta que a cobrança é indevida, 

negando qualquer dívida com a parte Reclamada, contestando os débitos 

objeto da lide. No entanto, a parte ré, em manifestação nos autos logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora, pois, trouxe aos autos contrato 

devidamente assinado pela parte autora e extrato de compras realizadas. 

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. Ainda, analisando 

as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela reclamada, 

resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos termos do 

artigo 80, II, do Novo Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 
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consta, nos termos do art. 487, inciso I do Novo CPC: a) JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHEÇO a litigância de 

má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

multa de 9% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do 

Novo CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001727-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL INACIO LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001727-83.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MICHEL INACIO LEITE DA 

SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

proposta por MICHEL INACIO LEITE DA SILVA em face de CLARO S/A. Diz, 

em síntese, que não concordando com os valores cobrados solicitou o 

cancelamento do serviço à reclamada quitando os débitos, contudo, a 

empresa reclamada continuou cobrando pelos serviços e realizou a 

inscrição indevida no cadastro de proteção ao crédito. A parte reclamada 

em contestação alega que não consta nos registro de pedido de 

cancelamento no sistema, bem como a parte autora utilizou os serviços e 

constam débitos, trazendo aos autos contrato assinado pelo autor, 

documentos pessoais e extratos dos débitos. Pois bem. Com efeito, o que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a cobrança é indevida, negando qualquer dívida com a parte 

Reclamada, contestando os débitos objeto da lide. No entanto, a parte ré, 

em manifestação nos autos logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, pois, 

trouxe aos autos contrato devidamente assinado pela parte autora e 

extrato dos débitos. Ademais, em que pese a parte autora informe que 

solicitou o cancelamento dos serviços e realizou o pagamento dos débitos 

não trouxe aos autos o protocolo do pedido, bem como comprovante de 

pagamentos. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Ainda, 

analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela 

reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da reclamante, nos 

termos do artigo 80, II, do Novo Código de Processo Civil, notadamente 

quando se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, 

sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, nos termos do art. 487, inciso I do Novo CPC: a) JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHEÇO a litigância de 

má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

multa de 9% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do 

Novo CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001748-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO OAB - MT13181/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ERNESTO CADIDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001748-59.2017.8.11.0006. REQUERENTE: Q. I. CENTRO EDUCACIONAL 

LTDA - ME REQUERIDO: JOSE ERNESTO CADIDE Vistos, etc. Dispenso o 

relatório em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

Ação de Execução proposta por Q.I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA-EPP 

em face de JOSÉ ERNESTO CADIDÉ. Diz, em síntese, que prestou serviços 

educacionais e apostilas de estudo ao reclamado, sendo beneficiário o 

menor JPRC, e que tentou várias tentativas de negociações que restaram 

frustradas, motivo pelo qual cobra o valor de R$ 24.643,94 (vinte e quatro 

mil, seiscentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos). A 

parte reclamada não apresentou contestação. É o breve relato. A parte 

reclamada deixou de comparecer à audiência de conciliação e não 

apresentou contestação. Assim, concluo que a parte reclamada deixou de 

apresentar sua contestação no prazo assinalado (Súmula 11 da TRU/MT), 

implicando em sua revelia, nos termos do Enunciado 11/FONAJE. Desta 

forma, com suporte no art. 20 da Lei 9.099/95, declaro-a revel. Frise-se 

que a ausência de contestação da reclamada importa em confissão ficta 

dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente à 

procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída 

dos elementos existentes nos autos. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No 

caso verifico que a parte autora trouxe aos autos contrato de prestação 

de serviço assinado pelo reclamado, bem como planilha atualizada do 

débito, que não foi contestado. Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do CPC, DECRETO a revelia e julgo PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte reclamada a pagar à parte autora a importância 

de R$ 24.643,94 (vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e 

noventa e quatro centavos), correção monetária pelo INPC a partir do 

efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de 1% a partir do vencimento. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001751-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO OAB - MT13181/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ERNESTO CADIDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001751-14.2017.8.11.0006. REQUERENTE: Q. I. CENTRO EDUCACIONAL 

LTDA - ME REQUERIDO: JOSE ERNESTO CADIDE Vistos, etc. Dispenso o 

relatório em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

Ação de Execução de Honorários proposta por Q.I. CENTRO 

EDUCACIONAL LTDA-EPP em face de JOSÉ ERNESTO CADIDÉ. Diz, em 

síntese, que prestou serviços educacionais e apostilas de estudo ao 

reclamado, sendo beneficiário o menor KMRC, e que tentou várias 

tentativas de negociações que restaram frustradas, motivo pelo qual 

cobra o valor de R$28.543,73 (vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e 

três reais e setenta e três centavos). A parte reclamada não apresentou 

contestação. É o breve relato. A parte reclamada deixou de comparecer à 

audiência de conciliação e não apresentou contestação. Assim, concluo 

que a parte reclamada deixou de apresentar sua contestação no prazo 

assinalado (Súmula 11 da TRU/MT), implicando em sua revelia, nos termos 

do Enunciado 11/FONAJE. Desta forma, com suporte no art. 20 da Lei 

9.099/95, declaro-a revel. Frise-se que a ausência de contestação da 

reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, 

contudo, não induz necessariamente à procedência do pedido, desde que 

convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos 

autos. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 341 e 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. No caso verifico que a parte autora 

trouxe aos autos contrato de prestação de serviço assinado pelo 

reclamado, bem como planilha atualizada do débito, que não foi 

contestado. Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, 

DECRETO a revelia e julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte reclamada a pagar à parte autora a importância de R$28.543,73 

(vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e três 

centavos), correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo 

(Súmula 43 do STJ) e juros de 1% a partir do vencimento. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001755-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001755-17.2018.8.11.0006. REQUERENTE: PEDRO DA SILVA CAMPOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de audiência de instrução e julgamento. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por 

PEDRO DA SILVA CAMPOS em face de BANCO BRADESCARD S/A 

(BANCO IBI S/A BANCO MULTIPLO). Diz, em síntese, que foi inscrito 

indevidamente no cadastro de proteção ao crédito em 24-7-15 no valor de 

R$ 208,71 (duzentos e oito reais e setenta e um centavos), contudo, 

desconhece o débito. A parte reclamada contesta alegando de forma 

genérica que o débito é devido e posteriormente à contestação junta telas 

sistêmicas e faturas que foram impugnadas pela parte autora. Pois bem. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. A parte reclamada não trouxe 

documentos comprobatórios da origem do débito, pois em que pese 

informe que o débito é devido, nas telas sistêmicas juntadas aos autos 

consta o saldo devedor negativo. Portanto, a parte reclamada é 

responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o 

dever de cautela em verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. 

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Importante 

frisar que a alegação de ausência de responsabilidade não procede 

quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. No caso, 

se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade 

da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944). No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito 

negativado do valor de R$ 208,71 (duzentos e oito reais e setenta e um 

centavos); b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC 

a partir desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativos ao 

débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010397-93.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DOS SANTTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANI DOS SANTOS AIRES OAB - MT0018829A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ERMENEGILDO PERIS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8010397-93.2014.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL proposta por JOAO PEREIRA DOS SANTTOS FILHO 

em desfavor de ERMENEGILDO PERIS DA SILVA, alegando que prestou 

serviço de instalação de equipamento de segurança para o requerido o 

qual foi pago com a entrega de uma moto. Contudo, o autor não pôde 

realizar a transferência da mesma porque havia gravame e o 

financiamento não foi pago pelo Requerido. Em sua contestação a parte 

requerida arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que nunca 

realizou relação contratual com o autor. No mérito, alega não ser devedor 

do mesmo. Houve audiência de instrução e julgamento em ID 8717153, na 

qual foi ouvida a testemunha Samuel Ferreira Pereira. É a síntese 

necessária. Indefiro o pedido de inclusão do Sr. Samuel Ferreira Pereira no 

polo passivo, com fundamento no artigo 10 da Lei 9099/95. Deixo de 

analisar o pedido de descumprimento de acordo, uma vez que não há nos 

autos qualquer comprovação do mesmo. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a flagrante ilegitimidade passiva 

da parte reclamada. Infere-se da prova testemunhal que o reclamado não 

participou da relação entre o autor e o sr. Samuel. Assim, tenho que o 

autor não logrou êxito em comprovar que de fato o demandado tenha 

participado do pagamento com a entrega do bem móvel ao demandante. 

Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva dos reclamados e, com 

amparo no Art. 485, V, do Código de Processo Civil, declaro extinta, sem 

resolução do mérito, a presente reclamação. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001491-66.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THABATTA CATIUCH DE MORAES BASTOS OAB - MT16541/O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001491-66.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: AMAGGI 

EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Execução Fiscal ajuizado por MUNICIPIO DE DIAMANTINO em desfavor de 

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em postulado de id. 28280353, as partes 

entabularam acordo, pugnando pela homologação e extinção do feito. É o 

necessário relato. DECIDO. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, 

para que produza seus jurídicos e regulares efeitos, o acordo entabulado 

entre as partes litigantes, cujas cláusulas e condições encontram-se 

estampadas em postulado de id. 28280353 e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o feito por sentença com resolução de mérito, e o faço com 

fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo 

Civil. Honorários conforme pactuados. Sem custas. Homologo a 

desistência do prazo recursal. Intimem-se. Observadas as formalidades 

legais, arquive-se. Às providências. Cumpra-se. Diamantino/MT, 16 de abril 

de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000336-91.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

T. S. D. C. (REQUERENTES)

R. M. D. O. (REQUERENTES)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUR CARLOS SANTOS FRANCA OAB - MT22850/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE DIAMANTINO - ESTADO DE MATO 

GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000336-91.2020.8.11.0005. 

REQUERENTES: THAIS SANTOS DA CUNHA, REGICLEI MOREIRA DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Faculto a parte autora a emenda da inicial para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos declaração de imposto de 

renda. Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 16 de abril de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000534-31.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLETTE MARGARETHA MENDES LUYTEN (REQUERENTE)

ELISABETH MENDES LUYTEN (REQUERENTE)

TEREZINHA MENDES LUYTEN (REQUERENTE)

CRISTIANO MENDES LUYTEN (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRK LUYTEN (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000534-31.2020.8.11.0005. 

INVENTARIANTE: CRISTIANO MENDES LUYTEN REQUERENTE: ELISABETH 

MENDES LUYTEN, NICOLETTE MARGARETHA MENDES LUYTEN, 

TEREZINHA MENDES LUYTEN ESPÓLIO: DIRK LUYTEN Vistos etc. Faculto 

a parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar aos autos declaração de imposto de renda. Decorrido o prazo ‘in 

albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 16 

de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000550-82.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZANETE NILDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000550-82.2020.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: IZANETE NILDA DOS 

SANTOS Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. 

CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, no prazo de 03 (três) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida das custas 

processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses, 

FIXO em 10% sobre o valor da causa e, em caso de integral pagamento no 

prazo, a verba honorária será reduzida pela metade, cientificando-o(s), 

ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que dispõe(m) do prazo de 15 

(quinze) dias para interposição de embargos de devedor, independente da 

segurança do Juízo. Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o 

depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido 
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o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s) 

executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, 

inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei. Não sendo efetuado o pagamento e, desde 

já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, munido da segunda via do 

mandado, procederá de imediato à penhora dos bens nomeados pelo(s) 

exequente(s) ou na sua falta, tantos bens quantos bastem para a garantia 

da execução, procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, 

art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o 

seu representante legal, ou pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on 

line’, desde já intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para acostar 

planilha atualizada do débito, para o procedimento. Expeça-se em favor da 

parte credora, se requerido, certidão comprobatória do ajuizamento da 

presente ação para fins de averbação junto ao registro de imóveis 

(CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a averbação, à parte credora 

deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) dias (CPC/2015 art. 828, 

§1º). As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período 

de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e 

depois das 20 horas, observado o disposto no art.5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino/MT, 16 de abril de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000226-92.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE SONTAG (REQUERENTE)

RAFAEL MAIKI DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

WILSON PENTECOSTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

SILVANIA APARECIDA CADO LOPES (REQUERENTE)

TEODORO MOREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICO SONTAG OAB - 428.095.929-34 (REPRESENTANTE)

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

aguardar retorno atividades e postar os Ofícios

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000128-44.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALVERINHO PAULO ORTH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO(A))

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT18293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOCEMAR FONTANA (TESTEMUNHA)

 

Intimação da Parte Autora na pessoa de seu Advogado para que fique 

ciente de que foi designada AUDIÊNCIA para oitiva das testemunha do 

Requerido na data de 01 de julho de 2020, às 15 horas, na 4ª Vara da 

Comarca de Tangará da Serra – MT.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000571-58.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O.L. ARAUJO JARDINAGEM - ME (REU)

ORCINO LEMES DE ARAUJO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000571-58.2020.8.11.0005. 

AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: O.L. ARAUJO JARDINAGEM - 

ME, ORCINO LEMES DE ARAUJO Vistos etc. Faculto à parte autora a 

emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento e consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 

320 e 321), comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da 

CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 16 

de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000143-13.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PERFIL AGRICOLA LTDA - EPP (AUTOR(A))

SERGIO FRANCO MIGOTTO (AUTOR(A))

CLEONICE APARECIDA BORGES MIGOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT10361-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000143-13.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): PERFIL AGRICOLA LTDA - EPP, CLEONICE APARECIDA 

BORGES MIGOTTO, SERGIO FRANCO MIGOTTO REU: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO 

GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, BANCO COOPERATIVO SICREDI 

S.A. Vistos etc. Trata-se de ação declaratória nulidade de inexigibilidade 

do débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por 

PERFIL AGRICOLA LTDA- EPP, representada pelos seus sócios CLEONICE 

APARECIDA BORGES MIGOTTO e SERGIO FRANCO MIGOTTO em face de 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT e BANCO 

COOPERATIVO SICREDI S.A, todos devidamente qualificados nos autos. 

Relata que no dia 18/01/2019, os proprietários da empresa estavam em 

viagem a Cuiabá e começaram a receber mensagens de uso do cartão 

Santander em seus celulares, ás 12:54, quando notaram o 

desaparecimento de seus pertences que estavam dentro do veículo, quais 

sejam: bolsa, carteira, e uma agenda contendo todas as senhas de 

cartões. Assevera que foi registrado boletim de ocorrência, e 

imediatamente, ligaram para o gerente do Banco do Brasil e Banco Sicredi 

para informar o ocorrido, bem como informaram o Banco Santander. 

Afirma que o Banco do Brasil e Santander realizaram o bloqueio do cartão 

imediatamente, contudo, o Banco Sicredi permaneceu inerte. Ressalta que 

entrou em contato com o Banco Sicredi informando novamente o ocorrido, 

e o Banco requerido passou a informação que os débitos seriam 

estornados, contudo, permaneceram inertes novamente. Aduz que foi até 

a agência bancária, e o gerente se limitou a informar que nada poderia 

fazer em razão do uso indevido do cartão da empresa, e que o máximo 

que poderia ser feito, seria o parcelamento da conta, que atingiu 

R$77.451,00 (setenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e um reais). 

Requereu, liminarmente, a suspensão da cobrança da fatura referente ao 

mês de janeiro/2019 com vencimento em data de 18/02/2019, se abstendo 

de proceder o débito no valor de R$77.451,00 (setenta e sete mil 

quatrocentos e cinquenta e um reais), na conta corrente da empresa 

Autora. Foi postergada a liminar, no id. 18046530. A parte requerida 

apresentou contestação, no id. A autora foi intimada a se manifestar se 

houve a cobrança do montante informado na inicial, a qual informou que 

além da cobrança, o seu nome foi para o SERASA, ante o não pagamento. 

Juntou documentos com a inicial. É o necessário relato. Fundamento. 

DECIDO. Com efeito, o art. 300, do novo CPC, dispõe que, ‘in verbis’: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo". Pois bem, em sede de antecipação de tutela a 

parte requerente almeja a suspensão da cobrança da fatura referente ao 

mês de janeiro/2019 com vencimento em data de 18/02/2019, se abstendo 

de efetuar a cobrança do débito no valor de R$77.451,00 (setenta e sete 

mil quatrocentos e cinquenta e um reais), na sua conta corrente. Dado a 

própria urgência da medida, evidentemente não é possível ao julgador o 

exame pleno do direito material invocado pelo interessado, mesmo porque, 
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isto é objetivo do julgamento de mérito na ação e não do procedimento 

liminar, restando, desta forma, uma rápida avaliação quanto a uma 

"provável existência de um direito", a ser verificado pelo juízo; e nisto 

consiste o ‘fumus boni iuris’. Para a obtenção da tutela de urgência, é 

mister, também, a ocorrência do requisito ‘periculum in mora’, que consiste 

em o autor demonstrar “o perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. O “fumus boni iuris” encontra-se demonstrado na 

documentação acostada nos ids. 17928387, 17928343 e 17928347, quais 

sejam, data e horário de pedido de bloqueio no cartão, e boletins de 

ocorrência. O “periculum in mora” resta demonstrado, uma vez que são 

inquestionáveis os prejuízos que a parte requerente veio a sofrer com a 

negativa da parte requerida em bloquear o cartão, uma vez que informado 

sobre o ocorrido, e o desconto de referido valor. Ante o exposto, DEFIRO 

o pedido liminar para suspensão da cobrança da fatura referente ao mês 

de janeiro/2019 com vencimento em data de 18/02/2019, no valor de 

R$77.451,00 (setenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e um reais), na 

conta corrente da empresa Autora. Intimem-se as partes para que 

especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as 

provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e 

julgamento. Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo 

seja saneado, momento em que serão fixados os pontos controvertidos e 

designada audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 17 de março de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000670-62.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DO PRODUTOR LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (EXECUTADO)

FABIANA KROHLING DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Intimo os patronos do Autor para acerca da informação prestada pelo 

FUNAJURIS

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002603-70.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA PATRICIA OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1002603-70.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: LUANA PATRICIA OLIVEIRA SANTOS Vistos 

etc. Trata-se de Busca e Apreensão ajuizada pelo BV FINANCEIRA S/A 

CFI em face de LUANA PATRICIA OLIVEIRA SANTOS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em postulado de id. 28868348, a parte exequente 

informa que a devedora efetuou o pagamento do débito ora exequendo, 

pugnando pela extinção do feito. É o necessário relato. DECIDO. Da análise 

dos autos, verifico, a parte exequente informa que a devedora efetuou o 

pagamento do débito ora exequendo, via de consequência, a extinção e 

arquivamento do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, e o faço com força no art. 924, inciso II, do Novo 

Código Processo Civil. Eventuais custas pela parte devedora. Observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos. Às providências. 

Diamantino/MT, 16 de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000147-16.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDER INGMAR ENDLICH (EXECUTADO)

SUZANA FRANCISCATO ENDLICH (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000147-16.2020.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ALEXANDER INGMAR 

ENDLICH, SUZANA FRANCISCATO ENDLICH Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, POUPANÇA, INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - 

SICREDI OURO VERDE MT em face do ALEXANDER INGMAR ENDLICH e 

SUZANA FRANCISCATO ENCLICH, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Instruiu a inicial com documentos. A decisão de id. 28960849 

facultou a parte autora comprovar o pagamento integral das custas (item 

2.14.2.1 da CNGC/MT). Todavia, o requerido quedou-se inerte, consoante 

certidão de id. 30237830. Vieram-me os autos conclusos. É o necessário 

relato. Fundamento. DECIDO. Pela análise dos autos, verifico que o 

cancelamento da distribuição se impõe, uma vez que não houve o 

recolhimento da diligência. Extrai-se da doutrina de Nelson Nery Júnior e 

Rosa Maria de Andrade Nery: “O autor deve fazer o pagamento das 

custas iniciais para poder ingressar com a ação. Trata-se de taxa pela 

prestação dos serviços judiciários, regulada pelo RCJF e pelas leis 

estaduais respectivas. Sem esse pagamento, os serviços judiciários não 

poderão ser prestados. A guia de recolhimento deve ser juntada com a 

petição inicial como documento essencial à propositura da ação (CPC 

283). Caso não tenha sido juntada, não tenha sido feito o pagamento ou 

feito irregularmente, o juiz deverá dar oportunidade ao autor para emendar 

a petição inicial (CPC 284), sob pena de indeferimento e cancelamento da 

distribuição.” (Código de processo civil comentado e legislação 

extravagante . 10 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 495) Na 

hipótese, inobstante o exequente tenha sido devidamente intimado da 

decisão que determinou o recolhimento das custas, permaneceu inerte, o 

que implica no cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do 

novo CPC, verbis: “Art. 290 - Será cancelada a distribuição do feito se a 

parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso de 15 (quinze) dias.” Nesse sentido, o 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO 

-AUSÊNCIA DE PREPARO - ART. 257, DO CPC - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não efetuando o 

preparo da ação proposta e, mesmo instado a fazê-lo, deixa transcorrer in 

albis o prazo, aplica-se o disposto no artigo 257, do Código de Processo 

Civil, cancelando-se a distribuição.” (TJ/MT; 5ª C. Cível; Raí n. 132615/09; 

Rel Des. Sebastião de Moraes Filho; julgado em 28.04.2010; unânime). 

Veja-se que a norma processual dispõe que basta a intimação do 

advogado, e não da parte pessoalmente, para que ocorra o cancelamento 

da distribuição em caso de inércia quanto ao pagamento de custas. A 

corroborar o exposto, confiram-se os seguintes arestos do STJ: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE 

PROCURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE 

DAS FORMAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. 

INDEFERIMENTO. FACULDADE JUIZ. CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. 

FALTA PAGAMENTO CUSTAS. DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. 2. O pedido de assistência 

judiciária gratuita implica presunção relativa, que pode ser afastada se o 

magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente 

não se encontra no estado de miserabilidade declarado. Precedentes 

(...)4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para que o 

magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de 

pagamento de custas. Precedentes.5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ.6. Agravo regimental desprovido.” (STJ; 4ª 

Turma; AgRg no Ag 1363777 / RS; Relator Ministro João Otávio de 

Noronha; julgado em 04.08.2011; unânime). “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROPÓSITO NITIDAMENTE INFRINGENTE. 

RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TELECOM. IMPUGNAÇÃO 

AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE 

CUSTAS. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. (...).” (AgRg no REsp n. 

1.186.858/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJe 16.6.2010). 

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO 

ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO COM FULCRO NO ART. 

257 DO CPC. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. 

PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS REJEITADOS.” (EREsp 
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n. 912.897/GO, Rel. Minª. Denise Arruda, Primeira Seção. DJe 1º.2.2010). 

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CANCELAMENTO DE 

DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTERPRETAÇÃO. ART. 257 DO 

CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE E DE SEU 

ADVOGADO PARA QUE TENHAM CIÊNCIA DA CONTA. (...) II - Demais 

precedentes citados: REsp n. 767.844/BA, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, 

DJ de 13/2/2006; REsp n. 753.091/BA, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI,DJ 

de 10/11/2005; REsp n. 527.651/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 

29/8/2005; REsp n. 680.406/RS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJ 

de 21/3/2005; REsp n. 531.293/MG, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 

28/2/2005; REsp n. 434.980/MG, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ de 

1/2/2005. III - Embargos de divergência rejeitados." (EREsp n. 676.642/RS, 

Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 4.12.2008). “AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. ART. 257 DO CPC. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE 

DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOA DO EMBARGANTE OU DE SEU 

ADVOGADO. RECURSO DESPROVIDO. (...).” (AgRg no REsp n. 

896.981/BA. Rel. Min. Vasco Della Giustina. Terceira Turma. Julgado em 

16.9.2010). “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. Na conformidade do atual entendimento deste 

Superior Tribunal, o cancelamento da distribuição por falta de pagamento 

das custas iniciais prescinde da intimação pessoal do autor. O 

cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas 

iniciais é regido pelo art. 257 do CPC, sem que haja, para isso, previsão 

legal que obrigue o magistrado a intimar pessoalmente o autor da 

demanda. Precedentes do STJ. Agravo regimental a que se nega 

provimento." (AgRg no AI n. 1.089.412/SP. Rel. Minª. Maria Isabel Gallotti. 

Quarta Turma. Julgado em 17.12.2010). Ante o exposto, pela inércia do 

exequente em não recolher as custas iniciais, determino o cancelamento 

da distribuição e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, na 

forma do art. 485, IV, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

sobre o valor da causa (art. 85 § 6º, do CPC). Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Diamantino, 17 de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002654-81.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILON ROSBACH DE SOUZA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1002654-81.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: ODILON ROSBACH DE SOUZA 

Vistos etc. Da análise dos autos, verifico que no acordo entabulado 

acostado aos autos, não foi lançada a assinatura de uma das partes, o 

que torna impossível a sua homologação. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. DECISÃO QUE MERECE SER 

PRESTIGIADA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. AUSÊNCIA DE 

ASSINATURA DE UMA DAS PARTES. VÍCIO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. A 

manifestação de vontade indispensável à validade do acordo firmado 

entre as partes. Não constando do termo do acordo assinatura de ambas 

as partes, impossível é a sua homologação. Assim, não verificando 

nenhuma teratologia na decisão guerreada, muito menos qualquer 

contrariedade à lei ou à prova dos autos, conclui-se que deva ser 

integralmente mantido o julgado monocrático, devendo inclusive prestigiar 

e sustentar a decisão do juiz a quo que vivencia a causa. Inteligência do 

verbete sumular nº 59 deste egrégio tribunal de justiça. Ante o exposto, 

conheço e nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, inciso iv, 

a, do código de processo civil.” (TJ-RJ - AI: 00053039720178190000, Rio 

De Janeiro Meier Regional 1 Vara Cível, Relator: Antônio Carlos Dos 

Santos Bitencourt, Vigésima Sétima Câmara Cível Consumidor, J: 

06/07/2017, P: 11/07/2017). Ante o exposto, deixo de homologar referido 

acordo. Sanada a irregularidade, venham-me os autos conclusos para a 

devida homologação do acordo. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino/MT, 17 de abril de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001283-53.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS KAZUO YANO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT11405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BAYER S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001283-53.2017.8.11.0005. 

EMBARGANTE: CARLOS KAZUO YANO EMBARGADO: BAYER S.A Vistos 

etc. Trata-se de Embargos à Execução ajuizada por CARLOS KAZUO 

YANO em face de BAYER S.A, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Em postulado de id. 28201732, as parte informam que pactuaram no 

feito executivo, pugnando pela extinção dos embargos. É o necessário 

relato. Fundamento. DECIDO. O feito deve ser extinto por perda de 

interesse processual, visto que, nos autos do processo executivo as 

partes convencionaram. Com efeito, é conhecida a lição de CELSO 

AGRÍCOLA BARBI “a respeito do momento em que devem estar presentes 

as condições da ação, ou, mais especificamente, o interesse de agir, 

quando destaca que o interesse de agir deve existir no momento em que a 

sentença for proferida. Portanto, se ele existir no início da causa, mas 

desaparecer naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de 

interesse de agir. E se o interesse não existir, inicialmente, mas surgir 

durante o processo, de modo a permanecer, não pode ela rejeitar a ação 

alegando aquela falta.” ("Comentários ao Código de Processo Civil", Vol. I, 

T. 1/62, Ed. Forense, 1ª ed.1975). Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, forte do art. 485, VI do Novo Código de Processo Civil. 

Honorários conforme pactuado. Eventuais custas pela parte embargante. 

Homologo a desistência do prazo recursal. Observadas as formalidades 

legais, arquive-se. Às providências. Diamantino, 16 de abril de 2020. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000796-49.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS RODRIGUES DA LUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS RODRIGUES DA LUZ OAB - MS17787 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000796-49.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MARCUS VINICIUS RODRIGUES DA LUZ EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração interposto por Marcos Vinicius Rodrigues da Luz 

(id.26187817) em face da sentença de id.25951224. A embargante alega 

que houve omissão na sentença proferida. É o breve relatório. Decido. 

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente. A meu ver, as alegações contidas nos embargos 

declaratórios, não se identificam com as hipóteses elencadas no art. 1022 

do NCPC. Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios 

quando houver obscuridade, contradição ou omissão, o que não se 

evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada não 

apresenta qualquer omissão, uma vez que os embargos foram recebidos 

com efeito suspensivo, ante a garantia do Juízo ofertada na ação. Ante o 

exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES. Cumpra-se a sentença de id. 25951224. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 17 de abril de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001353-70.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO KONRAD (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO COSTA MAURIZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001353-70.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: RONILDO KONRAD EXECUTADO: FABIANO COSTA MAURIZ 

Vistos etc. Do postulado de id. 31237803, a parte exequente pugnou pela 

manutenção da restrição de transferência inserida via Renajud, a 

constrição mediante penhora dos direitos do contrato de alienação 

fiduciária havido entre o executado e o banco SICREDI, a determinação do 

banco à apresentação do contrato e respectivo saldo devedor, e se 

quitado o contrato seja de imediato diligenciado até a residência do 

executado a fim de que o bem seja penhorado, avaliado, removido e 

depositado em suas mãos; e seja determinada a constatação junto à 

residência de demais domicílios do executado, para que sejam os seus 

bens elencados e constritos. Pois bem. Determino a manutenção da 

restrição de transferência inserida via Renajud, tendo em vista que não 

existe informação que o veículo já não se encontra alienado, inclusive, nos 

autos a informação é ao contrário, conforme ofício de id. 25795150. 

Indefiro, por ora, os demais pedidos. Às providências. Diamantino, 17 de 

abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001401-92.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA PATRICIA OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001401-92.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO PAN REQUERIDO: LUANA PATRICIA OLIVEIRA 

SANTOS Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada 

por BANCO PAN em face do LUANA PATRICIA OLIVEIRA SANTOS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Instruiu a inicial com documentos. A 

decisão de id. 26473703 facultou a parte autora recolher as custas 

judicias no Oficial de Justiça, sob pena de indeferimento da inicial. Todavia, 

o requerido quedou-se inerte, consoante certidão de id. 28042408. 

Vieram-me os autos conclusos. É o necessário relato. Fundamento. 

DECIDO. Pela análise dos autos, verifico que o cancelamento da 

distribuição se impõe, uma vez que não houve o recolhimento da diligência. 

Extrai-se da doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade 

Nery: “O autor deve fazer o pagamento das custas iniciais para poder 

ingressar com a ação. Trata-se de taxa pela prestação dos serviços 

judiciários, regulada pelo RCJF e pelas leis estaduais respectivas. Sem 

esse pagamento, os serviços judiciários não poderão ser prestados. A 

guia de recolhimento deve ser juntada com a petição inicial como 

documento essencial à propositura da ação (CPC 283). Caso não tenha 

sido juntada, não tenha sido feito o pagamento ou feito irregularmente, o 

juiz deverá dar oportunidade ao autor para emendar a petição inicial (CPC 

284), sob pena de indeferimento e cancelamento da distribuição.” (Código 

de processo civil comentado e legislação extravagante . 10 ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2008. p. 495) Na hipótese, inobstante o exequente 

tenha sido devidamente intimado da decisão que determinou o 

recolhimento das custas, permaneceu inerte, o que implica no 

cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do novo CPC, 

verbis: “Art. 290 - Será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso de 15 (quinze) dias.” Nesse sentido, o 

TJ/MT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO 

-AUSÊNCIA DE PREPARO - ART. 257, DO CPC - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não efetuando o 

preparo da ação proposta e, mesmo instado a fazê-lo, deixa transcorrer in 

albis o prazo, aplica-se o disposto no artigo 257, do Código de Processo 

Civil, cancelando-se a distribuição.” (TJ/MT; 5ª C. Cível; Raí n. 132615/09; 

Rel Des. Sebastião de Moraes Filho; julgado em 28.04.2010; unânime). 

Veja-se que a norma processual dispõe que basta a intimação do 

advogado, e não da parte pessoalmente, para que ocorra o cancelamento 

da distribuição em caso de inércia quanto ao pagamento de custas. A 

corroborar o exposto, confiram-se os seguintes arestos do STJ: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE 

PROCURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE 

DAS FORMAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. 

INDEFERIMENTO. FACULDADE JUIZ. CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. 

FALTA PAGAMENTO CUSTAS. DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. 2. O pedido de assistência 

judiciária gratuita implica presunção relativa, que pode ser afastada se o 

magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente 

não se encontra no estado de miserabilidade declarado. Precedentes 

(...)4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para que o 

magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de 

pagamento de custas. Precedentes.5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ.6. Agravo regimental desprovido.” (STJ; 4ª 

Turma; AgRg no Ag 1363777 / RS; Relator Ministro João Otávio de 

Noronha; julgado em 04.08.2011; unânime). “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROPÓSITO NITIDAMENTE INFRINGENTE. 

RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TELECOM. IMPUGNAÇÃO 

AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE 

CUSTAS. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. (...).” (AgRg no REsp n. 

1.186.858/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJe 16.6.2010). 

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO 

ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO COM FULCRO NO ART. 

257 DO CPC. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. 

PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS REJEITADOS.” (EREsp 

n. 912.897/GO, Rel. Minª. Denise Arruda, Primeira Seção. DJe 1º.2.2010). 

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CANCELAMENTO DE 

DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTERPRETAÇÃO. ART. 257 DO 

CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE E DE SEU 

ADVOGADO PARA QUE TENHAM CIÊNCIA DA CONTA. (...) II - Demais 

precedentes citados: REsp n. 767.844/BA, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, 

DJ de 13/2/2006; REsp n. 753.091/BA, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI,DJ 

de 10/11/2005; REsp n. 527.651/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 

29/8/2005; REsp n. 680.406/RS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJ 

de 21/3/2005; REsp n. 531.293/MG, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 

28/2/2005; REsp n. 434.980/MG, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ de 

1/2/2005. III - Embargos de divergência rejeitados." (EREsp n. 676.642/RS, 

Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 4.12.2008). “AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. ART. 257 DO CPC. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE 

DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOA DO EMBARGANTE OU DE SEU 

ADVOGADO. RECURSO DESPROVIDO. (...).” (AgRg no REsp n. 

896.981/BA. Rel. Min. Vasco Della Giustina. Terceira Turma. Julgado em 

16.9.2010). “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. Na conformidade do atual entendimento deste 

Superior Tribunal, o cancelamento da distribuição por falta de pagamento 

das custas iniciais prescinde da intimação pessoal do autor. O 

cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas 

iniciais é regido pelo art. 257 do CPC, sem que haja, para isso, previsão 

legal que obrigue o magistrado a intimar pessoalmente o autor da 

demanda. Precedentes do STJ. Agravo regimental a que se nega 

provimento." (AgRg no AI n. 1.089.412/SP. Rel. Minª. Maria Isabel Gallotti. 

Quarta Turma. Julgado em 17.12.2010). Ante o exposto, pela inércia do 

exequente em não recolher as custas iniciais, determino o cancelamento 

da distribuição e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, na 

forma do art. 485, IV, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

sobre o valor da causa (art. 85 § 6º, do CPC). Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Diamantino, 16 de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000518-82.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROBERTO YANO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT11405-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000518-82.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BAYER S.A EXECUTADO: JOAO ROBERTO YANO Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizado por 

BAYER S.A em desfavor de JOÃO ROBERTO YANO, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em postulado de id. 26804546, as partes 

entabularam novo acordo referente ao débito principal, mantendo-se o 

acordo já homologado referente aos honorários advocatícios, assim, 

pugna pela homologação e suspensão do feito. É o necessário relato. 

DECIDO. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (id. 26804546), 

todavia, nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o 

efetivo cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo que 

determino a imediata conclusão do mencionado processo para a devida 

extinção, assim que as partes informarem o cumprimento do acordo. 

Intimem-se. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Diamantino/MT, 16 de abril de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

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

Processo Número: 1001462-84.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

F. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CARVALHO DE SANTANA OAB - MT0007066S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. F. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

J. S. D. A. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001462-84.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): F. F. REU: JOSE SILVA FORTES Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Alimentos com pedido Liminar ajuizada por FELIX FORTES devidamente 

representado pela genitora JULIANA SANTANA DE ALMEIDA em desfavor 

de JOSÉ SILVA FORTES, todos devidamente qualificados nos autos. Ante 

a inércia da parte autora, foi determinada sua intimação para dar 

andamento no feito, consoante decisão de id. 15618751, contudo, a parte 

autora manteve-se inerte (id. 25016504). Com vistas dos autos, o 

Ministério Público se manifestou favorável a extinção do feito, ante o 

abandono da causa. É o necessário relato. DECIDO. Determinada a 

intimação pessoal da parte autora (id. 15618751), nos moldes do art. 485, 

§1º do NCPC, para dar prosseguimento ao feito, por ter abandonado a 

causa por mais de 30 dias, a parte requerente, apesar de devidamente 

intimada, quedou-se inerte, consoante certidão de id. 25016504, devendo 

o feito ser extinto. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas em face da gratuidade. Observadas as 

formalidades legais, arquive-se. Às providências. Diamantino/MT, 17 de 

abril de 2020. André Luciano Cosa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000580-20.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. D. M. E. P. (DEPRECANTE)

E. M. C. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT2409-O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS DIAS DE CAMPOS OAB - MT16929-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. I. P. (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ricardo Augusto Mendes Silva OAB - MT6593-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o patrono do Autor, para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento 

deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias 

- > Diligência - > Emissão de guia de diligência), conforme Provimento 

07/2017 – CGJ CNGC - Depósito de Diligências - Art. 1.207. Expedido o 

mandado, intimar a parte interessada a efetuar o depósito da diligência do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Sendo a parte autora 

responsável por essa providência, aguardar pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

Após, intimá-la, pessoalmente, para que comprove o depósito no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001560-98.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCEL ZAGONEL DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001560-98.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: MARCEL 

ZAGONEL DE LIMA Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo 

MUNICIPIO DE DIAMANTINO em face de MARCEL ZAGONEL DE LIMA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Em postulado de id. 30273536, 

as partes entabularam acordo, pugnando pela homologação e extinção do 

feito. É o necessário relato. DECIDO. Ante o exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e condições 

encontram-se estampadas em postulado de id. 30273536 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil. Honorários conforme pactuados. Sem custas. 

Homologo a desistência do prazo recursal. Intimem-se. Observadas as 

formalidades legais, arquive-se. Às providências. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 17 de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000523-02.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. N. (REQUERIDO)

 

Intimo o patrono do Autor, para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento 

deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias 

- > Diligência - > Emissão de guia de diligência), conforme Provimento 

07/2017 – CGJ CNGC - Depósito de Diligências - Art. 1.207. Expedido o 

mandado, intimar a parte interessada a efetuar o depósito da diligência do 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Sendo a parte autora 

responsável por essa providência, aguardar pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

Após, intimá-la, pessoalmente, para que comprove o depósito no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000485-87.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ZURE FERREIRA CAMARGO OAB - 241.444.101-10 (REPRESENTANTE)

ALBERTO ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT189740-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENIL MENDES CORREIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000485-87.2020.8.11.0005. 

REPRESENTANTE: ZURE FERREIRA CAMARGO REQUERIDO: RENIL 

MENDES CORREIA Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que se 

trata de ação com endereçamento a Diretoria do Foro desta Comarca de 

Diamantino/MT, e equivocadamente foi distribuída para esta Vara Cível. 

Portanto, declino da competência destes autos para a Diretoria do Foro 

desta Comarca. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências 

Diamantino, 16 de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA
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Processo Número: 1000248-53.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

UELLICA ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO DOS SANTOS OLIVEIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000248-53.2020.8.11.0005. 

AUTOR(A): UELLICA ALVES DE SOUZA REU: ANDRE RICARDO DOS 

SANTOS OLIVEIRA Vistos etc. A parte requerente acostou aos autos os 

seus três últimos holerites, id. 29973799. Todavia, verifica-se que decisão 

de id. 29535363, determinou a juntada de declaração de imposto de renda. 

Ante o exposto, proceda-se conforme decisão de id. 29535363. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 16 

de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000480-02.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

Associação Santa Madre Paulina (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENEDITA ROSALINA PEREIRA OAB - MT3380-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000480-02.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

MUNICIPIO DE DIAMANTINO, ASSOCIAÇÃO SANTA MADRE PAULINA 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração interposto pelo Ministério 

Público (id.27460101) em face da sentença de id.24478505. A embargante 

alega que houve obscuridade na sentença proferida. É o breve relatório. 

Decido. Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente. A meu ver, as alegações contidas nos embargos 

declaratórios, não se identificam com as hipóteses elencadas no art. 1022 

do NCPC. Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios 

quando houver obscuridade, contradição ou omissão, o que não se 

evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada não 

apresenta qualquer omissão, uma vez que os embargos foram recebidos 

com efeito suspensivo, ante a garantia do Juízo ofertada na ação. Ante o 

exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES. Intimem-se as partes para que especifiquem, com 

precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que 

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. 

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 

17 de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002035-54.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNO SCHMIDT JUNIOR OAB - SC6878-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1002035-54.2019.8.11.0005. 

EMBARGANTE: BUNGE ALIMENTOS S/A EMBARGADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração interposto por 

Bunge Alimentos S/A (id.26103253) em face da decisão de id. 25800920. 

A embargante alega que houve omissão na sentença proferida. É o breve 

relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente. A meu ver, as alegações contidas nos embargos 

declaratórios, não se identificam com as hipóteses elencadas no art. 1022 

do NCPC. Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios 

quando houver obscuridade, contradição ou omissão, o que não se 

evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada não 

apresenta qualquer omissão, sendo clara a sua fundamentação. Ante o 

exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES. Intimem-se as partes para que especifiquem, com 

precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que 

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. 

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 

17 de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001455-58.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER TRABACHIN JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE FAZOLO DE ABREU OAB - MT21007-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001455-58.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: WALTER TRABACHIN JUNIOR Vistos etc. Trata-se de 

embargos de declaração interposto pelo Ministério Público (id.27663517) 

em face da sentença de id. 27452542. A embargante alega que houve 

omissão na decisão proferida. É o breve relatório. Decido. Conheço dos 

embargos de declaração, eis que ajuizados tempestivamente. A meu ver, 

as alegações contidas nos embargos declaratórios, não se identificam 

com as hipóteses elencadas no art. 1022 do NCPC. Isso porque, como 

cediço, cabem embargos declaratórios quando houver obscuridade, 

contradição ou omissão, o que não se evidenciou no caso em espécie, já 

que a decisão guerreada não apresenta qualquer omissão, sendo clara a 

sua fundamentação. Ante o exposto, conheço dos embargos de 

declaração e JULGO-OS IMPROCEDENTES. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Diamantino, 17 de abril de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1002201-86.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DA SILVA (REU)

P. A. OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS (REU)

SERAFIM GUIMARAES CAMPOS (REU)

JOZENIL COSTA LUBE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

ROMARIO DE LIMA SOUSA OAB - MT18881/O (ADVOGADO(A))

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1002201-86.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

JOZENIL COSTA LUBE, EDSON DA SILVA, SERAFIM GUIMARAES 

CAMPOS, P. A. OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS Vistos etc. 

Trata-se de embargos de declaração interposto pelo Ministério Público 

(id.27323305) em face da decisão de id. 26579718. A embargante alega 

que houve obscuridade na decisão proferida. É o breve relatório. Decido. 

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente. A meu ver, as alegações contidas nos embargos 

declaratórios, não se identificam com as hipóteses elencadas no art. 1022 

do NCPC. Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios 

quando houver obscuridade, contradição ou omissão, o que não se 

evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada não 

apresenta qualquer obscuridade, sendo clara a sua fundamentação. Ante 

o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 17 

de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001005-81.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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PAULO HERDT (EMBARGANTE)

ELIELTON HERDT (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI PIRES DE MACEDO OAB - PR22675 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001005-81.2019.8.11.0005. 

EMBARGANTE: PAULO HERDT, ELIELTON HERDT EMBARGADO: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos etc. Compulsando os autos verifica-se que o 

requerente procedeu com juntada das custas de distribuição dos autos. 

Todavia, verifico que o feito já havia sido sentenciado, sendo determinado 

o cancelamento da distribuição, ante a falta de recolhimento das custas, 

com decurso de prazo certificado em id. 30075715 (id. 30619889). Eis a 

jurisprudência em caso análogo: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS E DESPESAS INICIAIS DE INGRESSO. 

RECOLHIMENTO APÓS A SENTENÇA DE CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. A consequência da falta de pagamento das 

custas e despesas processuais de ingresso é o cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. 2. 

Intimada a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, 

com dilação do prazo inclusive, correta a decisão que extinguiu o feito 

sem resolução do mérito. 3. O recolhimento após o prazo deferido e até 

mesmo após a sentença, não retira a legitimidade da sentença de extinção 

do feito.” (TRF-4 - AC: 5001559-17.2018.4.04.7213, Terceira Turma, 

Relator: Carla Evelise Justino Hendges, J: 18/06/2019). Desta forma, 

aguarde-se trânsito em julgado. Às providências. Diamantino, 16 de abril 

de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000143-13.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PERFIL AGRICOLA LTDA - EPP (AUTOR(A))

SERGIO FRANCO MIGOTTO (AUTOR(A))

CLEONICE APARECIDA BORGES MIGOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT10361-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação para Pagamento de Diligência Intimo o patrono do Autor, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > guias - > Diligência - > Emissão 

de guia de diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ Finalidade: 

cumprimento liminar

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87779 Nr: 33-41.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dioney Vitorassi, Alirio Vitorassi, Maria Bernadete 

Paganotto Vitorassi, Espólio de Quintino Vitorassi, Celito Liliano Bernardi, 

Edesia Boaroli Vitorassi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Katia 

Matias de Camargo Braghin - OAB:21659-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Vistos etc.

Expeça-se alvará judicial, conforme determinado nos autos.

Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, dar andamento ao feito, sob pena de se considerar 

quitada a dívida e consequente extinção do feito.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos 

para extinção.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40006 Nr: 866-98.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Augusto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osmar Schneider - 

OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, intimo o 

patrono da parte autora para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para avaliação do imóvel. 

A Guia de Recolhimento deverá ser retirada no site do TJMT, 

www.tjmt.jus.br em (Serviços > Emitir Guia > Diligência Oficial de Justiça > 

Diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ. Lembrando que a guia e o 

comprovante de pagamento deverão ser juntados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43596 Nr: 260-36.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irio Desbessel, Enio Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o advogado da parte Exequente, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, retire a Certidão Premonitória no 

Cartório da Primeira Vara.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95604 Nr: 2848-74.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilson Antonio Moura Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o advogado da parte Exequente, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, retire a Certidão Judicial 

Comprobatória de Dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16792 Nr: 450-43.2003.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o advogado da parte Requerente, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, retire aCertidão Judicial 

Comprobatória de Divida.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37599 Nr: 2435-71.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Vicente Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Castro de Melo - 

OAB:11449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Credor a manifestar acerca da Certidão de fls.292, no prazo de 

05 (cinco) dias.

CERTIDÃO DE FLS. 292: " Certifico que, manuseando os autos,constatei 

às fls. 264 que o Devedor é casado em regime de comunhão de bens com 

LURDES MARIA SARI BASSO, CPF nº 415.688.771-53 e que a mesma não 

foi intimada da penhora e avaliação.

Certifico ainda que às fls. 206/207, o Sr. Meirinho informa que não 

localizou o imóvel rural constante da matrícula sob nº 21.214."

INTIMO ainda o Credor para recolher à custas do Selo de Autenticidade 

para encaminhamento do Termo de Penhora, para averbação, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 10926 Nr: 899-06.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aventis Cropscience Brasil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane Breda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:10.365-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Rosalino Breda - 

OAB:14.687/MT, Michell Antonio Breda - OAB:16.990

 Vistos etc.

Recebo a Apelação e as Contrarrazões.

Encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignadas as nossas homenagens.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38909 Nr: 3727-91.2008.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDdEeC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cícero Augusto Sandri - 

OAB:OAB/MT 11.912, SIMONE FICAGNA - OAB:25455/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os Embargos Monitórios.Via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 487, 

inciso II, do CPC/2015.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária 10% sobre o valor da 

causa devidamente atualizada, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil, (suspensa a exigibilidade em razão do disposto na Lei nº 

1060/50).Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87166 Nr: 2876-13.2012.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Asprocadia, Jair Stevaneli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Fernando Teixeira Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/ 

MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Tendo em vista que a parte, foi intimada para contrarrazoar e manteve-se 

inerte (fl. 170), encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, consignadas as nossas homenagens.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2223 Nr: 537-77.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Médio Norte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Harter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:MT/5.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Pedrazzi. - 

OAB:37.477/RS, Rógeris Pedrazzi - OAB:37431/RS

 Vistos etc.

Nos termos da decisão de fls. 290, defiro o pedido de fl. 317.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28393 Nr: 2190-65.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Belote dos Santos - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 279, observando que a parte exequente deverá 

informar nos autos, o endereço do órgão que pretende ser oficiado.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32942 Nr: 1211-35.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonio Aramis dos Santos Blauth, Luciede do 

Bomfim Blauth, Manoel Cícero de Lima, Luci Jane Pereira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Indianara Conti Kroling - 

OAB:11097/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 277.

Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte exequente para dar andamento 

ao feito. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33002 Nr: 1264-16.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora C B Ltda, Arno Caponi, Jaime 

Edine Ruplo, Sandra Baierle, Edson Baierle, Adriana Baierle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Caroline Freire Teixeira - 
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OAB:15.662/MT

 Vistos etc.

Do postulado de fl. 242, aguarde-se a juntada do documento.

Aportandoos os cálculos, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41615 Nr: 2426-75.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Augusto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 Vistos etc.

Ante a certidão de fl. 350, ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO 

PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional do título 

executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de penhora, com a 

devida anotação no Sistema Apolo. Caso alcançada a prescrição em 

arquivo provisório, intimem-se as partes para manifestarem no prazo de 

15 (quinze) dias, após venham-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44926 Nr: 1585-46.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Xavier Moreno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 175, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88359 Nr: 662-15.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lucia Fontes de Souza, Reginaldo 

Benedito Fontes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Augusto Stuker - 

OAB:15536-B MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 163.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89253 Nr: 1592-33.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurea C. da S. Moraes - ME, Aurea Cristina da Silva 

Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dibox Distribuidora de Alimentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:OAB/MT 15401

 Vistos etc.

Ante a certidão de fl. 343, ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO 

PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional do título 

executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de penhora, com a 

devida anotação no Sistema Apolo. Caso alcançada a prescrição em 

arquivo provisório, intimem-se as partes para manifestarem no prazo de 

15 (quinze) dias, após venham-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100383 Nr: 1650-65.2015.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76.458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Solicite informações acerca da manifestação de fl. 102.

Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem manifestação, devolva-se a 

missiva, consignando nossas homenagens.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo=-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 102812 Nr: 2870-98.2015.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandro Carlos Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO o pedido inicial, para JULGAR PROCEDENTE o 

pedido da parte demandante, confirmando a liminar deferida, razão por 

que DECLARO inexistente os débitos discutidos nos autos e CONDENO a 

empresa demandada ao pagamento, à parte autora, da quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406 do CC/2002 c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja 

incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a 

correção monetária a partir da prolação da sentença. Via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC/2015.Nesse passo, em decorrência da sentença ora prolatada, 

OFICIEM-SE aos órgãos de proteção ao crédito para a exclusão definitiva 

de qualquer restrição no que toca aos débitos discutidos nos 

autos.Confirmo a liminar, todavia, REDUZO a multa para o patamar de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais).CONDENO a parte demandada ao pagamento 

das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da causa devidamente atualizado, nos termos do § 2º do art. 85 do 

CPC/2015.Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106593 Nr: 1020-72.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidney Almeida Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Rodrigues de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663, Eder Pereira de Assis - OAB:8066/MT, 

Vanessa Pivatto - OAB:9545-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 68, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112341 Nr: 3871-84.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pereira Gionedis Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 114738 Nr: 672-20.2017.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozenir de Araújo, Iraci Sardinha de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O art. 393 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso orienta os Juízes a promover a 

devolução das cartas precatórias que estiver há mais de trinta dias 

aguardando manifestação da parte interessada, valendo transcrevê-lo:

“Art. 393. Os Juízes deverão devolver as cartas precatórias em que o 

advogado da parte interessada, apesar de intimado diretamente pelo juízo 

deprecado para manifestação e/ou providência (manifestação sobre 

certidões, pagamento de diligências e/ou outras despesas processuais, 

indicação ou complementação de endereço, etc.), permanecer inerte por 

mais de 30 (trinta) dias.”

No caso vertente, consoante certidão de fl. 45, a Carta Precatória está há 

mais de trinta dias aguardando cumprimento solicitado (informar a exta 

localização do imóvel a ser avaliado), devendo, dessa forma, ser aplicado 

o disposto no item 2.7.5 CNGCGJ-MT.

Ante o exposto, proceda-se à devolução da presente missiva ao Juízo 

Deprecante, observando-se as orientações contidas no art. 393 da 

CNGCGJ/MT e consignado nossas homenagens.

Proceda-se com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 117221 Nr: 1875-17.2017.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Plant Defender Tecnologia Agrícola Importação e 

Exportação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FH Kroling - ME, Fernando Huber Kroling

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Quintino Pontes - 

OAB:274.196/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O art. 393 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso orienta os Juízes a promover a 

devolução das cartas precatórias que estiver há mais de trinta dias 

aguardando manifestação da parte interessada, valendo transcrevê-lo:

“Art. 393. Os Juízes deverão devolver as cartas precatórias em que o 

advogado da parte interessada, apesar de intimado diretamente pelo juízo 

deprecado para manifestação e/ou providência (manifestação sobre 

certidões, pagamento de diligências e/ou outras despesas processuais, 

indicação ou complementação de endereço, etc.), permanecer inerte por 

mais de 30 (trinta) dias.”

No caso vertente, consoante certidão de fl. 49, a Carta Precatória está há 

mais de trinta dias aguardando cumprimento solicitado (manifestação 

acerca da certidão do Oficial de Justiça, certificando o não cumprimento, 

vez que a parte que deveria ser citada encontra-se atualmente residindo 

no município de Arenápolis/MT, contudo, não informa o endereço), 

devendo, dessa forma, ser aplicado o disposto no item 2.7.5 CNGCGJ-MT.

Ante o exposto, proceda-se à devolução da presente missiva ao Juízo 

Deprecante, observando-se as orientações contidas no art. 393 da 

CNGCGJ/MT e consignado nossas homenagens.

Proceda-se com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 120444 Nr: 3454-97.2017.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enio Desbessel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Gomes Teixeira, Fátima Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Santos Guimarães 

Moitinho - OAB:13713/MT, Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Devidamente cumprida a missiva, devolva-se ao Juízo de origem, 

consignando nossas homenagens, conforme já determinado à fl. 11.

Proceda-se com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo-se o necessário

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 122753 Nr: 4436-14.2017.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aspeur-Associação Pro- Ensino Superior em Novo 

Hanburgo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Luiz Pudlo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Perrone - OAB:RS - 

71559, Maria Rita Genhr - OAB:RS- 48E040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O art. 393 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso orienta os Juízes a promover a 

devolução das cartas precatórias que estiver há mais de trinta dias 

aguardando manifestação da parte interessada, valendo transcrevê-lo:

“Art. 393. Os Juízes deverão devolver as cartas precatórias em que o 

advogado da parte interessada, apesar de intimado diretamente pelo juízo 

deprecado para manifestação e/ou providência (manifestação sobre 

certidões, pagamento de diligências e/ou outras despesas processuais, 

indicação ou complementação de endereço, etc.), permanecer inerte por 

mais de 30 (trinta) dias.”

No caso vertente, consoante certidão de fl. 24, a Carta Precatória está há 

mais de trinta dias aguardando cumprimento solicitado (nova data de 

audiência, vez que a missiva foi recebida sem tempo hábil para seu 

cumprimento), devendo, dessa forma, ser aplicado o disposto no item 

2.7.5 CNGCGJ-MT.

Ante o exposto, proceda-se à devolução da presente missiva ao Juízo 

Deprecante, observando-se as orientações contidas no art. 393 da 

CNGCGJ/MT e consignado nossas homenagens.

Proceda-se com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 134771 Nr: 1128-96.2019.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Charles Leandro Nagel Backendorf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Wesley de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 125, (informar o endereço atualizado do 

demandado Wesley de Oliveira), intime-se a parte autora, pessoalmente, 

por mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para 

dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

(art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108348 Nr: 1744-76.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca da certidão de fl. 106.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101560 Nr: 2261-18.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A., Servio Túlio de Barcelos, José 

Arnaldo Janssen Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelcio Conte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Samira Payão 

Franco - OAB:239437, Leocássia Medeiros de Souto - 

OAB:114.219-D SP, Marcos Campos Dias Payão - OAB:OAB/SP 96057

 Vistos etc.

Expeça-se alvará conforme determinado nos autos.

Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90704 Nr: 2970-24.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Assoc.Centro Norte do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Thaffarel Ferreira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 154/156, no que concerne ao 

cancelamento de cartões de crédito do devedor e apreensão da Carteira 

Nacional de Habilitação.Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93035 Nr: 1290-67.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdC-M(JR), JRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão.

 Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96023 Nr: 3209-91.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Correa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Willians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065/A

 Vistos etc.

Defiro os pedidos de fl. 306 e de fl. 307, concernente ao levantamento dos 

valores depositados e vinculados no presente feito.

Expeça-se alvará judicial em favor do Banco do Brasil S/A, o valor 

remanescente da conta 4000111107080; bem como, em favor da parte 

credora a quantia de R$ 1.156,30 (débito remanescente) e o montante de 

R$ 1.087,30 (custas processuais), todos com seus acréscimos legais.

Após, conclusos para extinção do feito ante a obrigação satisfeita.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100666 Nr: 1763-19.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beno Sonego

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por BENO 

SONEGO em face do BANCO DO BRASIL S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

A decisão de fls. 232/232verso, deferiu o cumprimento de sentença por 

quantia certa.

Em postulado de fls. 234/236, a parte devedora informa o pagamento do 

débito ora exequendo e à fl. 240, a parte credora pugna pelo levantamento 

dos valores.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que a parte devedora efetuou o pagamento 

do débito ora exequendo (fls. 234/236) e, a parte credora pugna pelo 

levantamento dos valores depositados espontaneamente e via de 

consequência a extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 
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art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Proceda-se o levantamento dos valores depositados espontaneamente 

pela parte demandada, mediante a expedição de competente alvará de 

levantamento, a serem depositados na conta bancária indicada à fl. 249.

Eventuais custas pela parte devedora.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106334 Nr: 945-33.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão.

 Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108542 Nr: 1840-91.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia de Oliveira Lima e Silva ME, Francisco 

Jaime Vasconcelos Santos, Marcia de Oliveira Lima e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Jaime 

Vasconcelos Santos - OAB:9569/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO 

– SICREDI em desfavor de MARCIA DE OLIVEIRA LIMA E SILVA ME, 

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS e MARCIA DE OLIVEIRA 

LIMA E SILVA, todos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 142/144, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e suspensão do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito (fls. 142/144).

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 142/144), todavia, 

nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo 

cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo que determino a 

imediata conclusão do mencionado processo para a devida extinção, 

assim que as partes informarem o cumprimento do acordo.

Proceda-se a liberação do valor acordado, conforme requerido, mediante 

a expedição de competente alvará de levantamento, a serem depositados 

na conta bancária indicada no acordo.

Custas e honorários conforme pactuados.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 128967 Nr: 2464-72.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson de Almeida Santos, Maria Josina Vaconcelos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Jaime Vasconcelos 

Santos - OAB:9569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 Vistos etc.

Recebo a Apelação e as Contrarrazões.

Encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignadas as nossas homenagens.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12015 Nr: 2008-55.2000.811.0005

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Bellandi, Rosani Bellandi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Bellandi - 

OAB:12.102-E, Luciana Denize Rutilli Konageski Lenzi - 

OAB:12.982/MT, Walmir Cavalheri de Oliveira - OAB:2.669/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 987.

Determino a liberação de 50% (cinquenta por cento), do valor depositado 

em favor do perito.

 Com efeito, expeça-se Alvará Judicial de liberação da quantia depositada 

junto a Conta Única em favor do perito, observando os dados bancários 

constantes nos autos (fl. 987).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29988 Nr: 1106-92.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rony Massaru Kakimoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:MT/ 644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo por 30 ( trinta ) 

dias.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3829 Nr: 582-76.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERVALE - Cooperativa Agrícola Mista Vale do 

Piquiri Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Pereira Garcia.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Vistos etc.
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Defiro o pedido de fls. 299/300.

Proceda-se com a penhora e avaliação do bem imóvel indicado pelo credor 

e, após, lavre-se o respectivo auto e intime(m)-se o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos.

Caso se tratar de penhora em bens imóveis, intime-se também o cônjuge 

do executado (art. 842, CPC/2015), observando-se, ainda, a regra inserta 

no art. 844 do CPC/2015 (averbação da penhora no RGI), bem como 

proceda na forma do art. 799, inciso I, do mesmo codex, se o imóvel a ser 

penhorado estiver gravado de penhor, hipoteca, anticrese ou alienação 

fiduciária.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar o(s) bem(ns) penhorado(s).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6161 Nr: 56-80.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natanael Sardinha do Amaral, Marzeu Selau, 

Maria da Glória Day Selau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Silva Coimbra de 

Abreu Ferreira - OAB:8547/MT

 Vistos etc.

Expeça-se alvará judicial, conforme determinado nos autos.

Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte exequente para dar andamento 

ao feito. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 8065 Nr: 1190-40.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viviane Sversut

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Sversut Acosta - 

OAB:OAB/MT 9634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691-A

 Vistos etc.

Dê cumprimento a r. decisão de fls. 479/483.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 21824 Nr: 744-61.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Schmidel & Associados - Advocacia, Luiz Cláudio de 

Oliveira Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM do Brasil Ltda, atual Denominação de 

ADM Exp. E Imp. S/A, Gobre Locação de Munk e Guindaste S/C Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, LUIZ CLÁUDIO NASCIMENTO - OAB:5475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Ana Carolina Soares de Sousa - OAB:2653/TO, EDNER 

GOULART DE OLIVEIRA - OAB:266217, Vasco Ribeiro Gonçalves de 

Medeiros - OAB:3.665-A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença ajuizado por Schmidel & 

Associados e Luiz Cláudio de Oliveira Nascimento em desfavor de ADM 

Exportação e Importação Ltda, todos devidamente qualificados nos autos.

O pedido de cumprimento de sentença foi deferido.

A parte credora já efetuou o levantamento dos valores devidos.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que a parte credora já procedeu com o 

levantamento dos valores devidos, restando o levantamento dos valores 

remanescente em favor da parte demandada ADM e, via de consequência 

a extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Proceda-se o levantamento dos valores remanescente em favor da parte 

demandada ADM Exportação e Importação Ltda, observando a conta 

bancária indicada à fl. 433.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35324 Nr: 181-28.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Filomena Tanssini-ME, Fábio André Fogaça, 

Filomena Tanssini, Espolio de Albino Tanssini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Vistos etc.

Ante a concordância da parte credora (fl. 211), acerca do petitório e 

documento de fls. 207/08, expeça-se lavará judicial em favor da parte 

devedora, observando os dados bancário à fl. 207.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42034 Nr: 2852-87.2009.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ari Engler de Souza, Marli de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:MT 14.176-A, Maria Lucília Gomes - OAB:5835-A-MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizado por ARI 

ANGLER DE SOUZA e MARLI DE SOUZA em face de BANCO BRADESCO 

S/A, todos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 409/416, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito (fls. 409/416).

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e regulares efeitos, o acordo entabulado entre as partes 

litigantes, cujas cláusulas e condições encontram-se estampadas em 

postulado de fls. 409/416, e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito 

por sentença com resolução de mérito, e o faço com fundamento no art. 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo Civil.

Proceda-se a liberação do valor acordado, conforme requerido, mediante 

a expedição de competente alvará de levantamento, a serem depositados 

na conta bancária indicada no acordo, após, preclusa as vias ordinárias.

Custas e honorários conforme pactuados.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3009 Nr: 106-43.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Resino Neto, Nairo Rezino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Xavier - OAB:2.568 MT, 

Marcelo de Toledo Cerqueira - OAB:95158/SP

 Vistos etc.

Ante a inércia do devedor e a concordância do credor, HOMOLOGO, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos a avaliação do bem penhorado de 

fls. 279/283.

Nomeio como leiloeiro judicial MARCELO MIRANDA SANTOS EIRELI - M7 

LEILÕES, leiloeiro oficial, inscrito na Jucemat sob nº 0028 e na Famato sob 

nº 0015, tomando as diligências necessárias que lhes incumbirem.

Fixo a comissão dos leiloeiros no percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor do bem arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, 

fixo os honorários em 2,5% da avaliação, limitados a R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais).

Depois de cumpridas as formalidades legais, certifique-se a Gestora, em 

seguida comunique-se o leiloeiro para, DESIGNAR a data para a realização 

da HASTA PÚBLICA.

 Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 845 Nr: 144-84.1997.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Linhares Golin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:17441

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 556.

Proceda-se com a penhora e avaliação do bem imóvel indicado pelo credor 

e, após, lavre-se o respectivo auto e intime-se o executado dos atos 

praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos.

Caso se tratar de penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) 

cônjuge do(a) executado(a) (art. 842, CPC/2015), observando-se, ainda, a 

regra inserta no art. 844 do CPC/2015 (averbação da penhora no RGI), 

bem como proceda na forma do art. 799, inciso I, do mesmo codex, se o 

imóvel a ser penhorado estiver gravado de penhor, hipoteca, anticrese ou 

alienação fiduciária.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar o bem penhorado.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7329 Nr: 670-80.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Zulli, Célia Regina Alves Zulli, Izidoro Zulli, 

Josepha Colli Zulli, Nicola Cassani Zulli, Maria Gonçalves Zulli, Silvio Zulli, 

Luzia Leonilde Lesse Zulli, Rubens Zulli, Terezinha Guilherme Zulli, 

Agroindustrial Irmãos Zulli Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473-A, Norberto Ribeiro da Rocha - OAB:1035-MT

 Vistos etc.

Proceda-se conforme requerido em petitório de fl. 499.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111795 Nr: 3630-13.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erena Kurtz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:OAB/SP 96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065/A

 Ante o exposto, intimem-se as partes para a apresentação de pareceres 

ou documentos elucidativos, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 510, do 

NCPC).NOMEIO como perito do Juízo o Sr. CÉSAR AUGUSTO OLIVEIRA, 

contador, CRCRS sob nº 43.364SO-1, com endereço na Av. Tancredo de 

Almeida Neves, nº 1.345-W, Jardim do Lago II, Sala 02, Tangará da 

Serra/MT, CEP.: 78300-000, fone: (65) 3326-5460, celular (65) 

99961-2171, e mail: cesaraugustoii@hotmail.com, independentemente de 

compromisso (NCPC, art. 466). Apresentados os pareceres ou 

documentos elucidativos, intime-se o perito judicial para cumprir o 

determinado no § 2º do art. 465, NCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, 

intimando-se a parte demandada para depositar os honorários (NCPC, art. 

95), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que os autos possam 

prosseguir.Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo, a 

partir da data da realização da perícia.Intimem-se. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário.Às providências.”Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97154 Nr: 185-21.2015.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaide Antonia de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lana Gomes Carneiro - 

OAB:OAB/TO 4511

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte autora acerca do petitório de fl. 164.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 31336 Nr: 2067-33.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Teodoro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival José Betinelli - 

OAB:OAB/PR 74.635, DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - OAB:73756, 

Eduarda Sthefani Zeilinger - OAB:21692/O, Elcio Luis Weckerlim 

Fernandes - OAB:17964/PR, Everton Diego Giessier - OAB:OAB/PR 

74.627, HELBERT FERNANDES FONSECA - OAB:74074, Jarbas 

Castilhos Silva - OAB:OAB/PR 64.833, Paulo Victor Krutsch Soletti - 

OAB:OAB/PR 58.676, Rodrigo Herculano de Oliveira - OAB:333709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 200.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27491 Nr: 1532-41.2005.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Meira, Aidê Bonetti Meira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amaury Vidrago, Nizia das Vidrago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora Aidê Bonetti Meira, pessoalmente, por mandado, 

bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar andamento 

ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, 

incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27523 Nr: 1475-23.2005.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Ferracin, Amélia Ferracin Januário, João Batista 

Januário, Vicente Ferracin, Agelina Moris Ferracin, Clelia Ferracin Zanon, 

Waldecir Ferreira da Silva, Sergio Zanon, Clementina Ferracin Machado, 

José Paulo Machado, Alcina Ferracin da Silva, Olinda Ferracin, Bernadete 

Ferracin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orcilon Paula da Silva, Eulize Marlene Vieira da 

Silva, Antonio Daltro Filho, Patricia Belote dos Santos Queiroz, Eugênio 

Carlos Queiroz, Luiz Gonzaga Sturion, Banco Bradesco S/A, Divino 

Gonzaga Ribeiro, Valdemir Teodoro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Vanin - OAB:10.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Borges Penna - 

OAB:74.665-B, Celito Liliano Bernardi - OAB:7008-B/MT, Defensoria 

Pública - Unidade de Diamantino - OAB:, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Vistos etc.

De início, translade-se cópia da sentença e do acórdão dos autos do 

processo tombado sob nº 1114-54.2015.811.0005.

Após, dê cumprimento integral à decisão de fls. 612/613.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 8105 Nr: 1209-46.1999.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Piracema Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petrobrás Distribuidora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:OAB/MT 10453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150/A

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 767/768), interposto contra a 

decisão lançada às fls. 762/764, afirmando haver omissão na “decisum”.

Réplica da parte embargada (fl. 790).

DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, NÃO se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o 

que não se evidenciou no caso em espécie, já que a sentença guerreada 

foi clara, precisa e não apresenta qualquer omissão, considerando-se que 

sua fundamentação afasta qualquer rediscussão.

 O Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que: “os embargos de 

declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, especialmente 

quando os utilizados no acórdão eram suficientes e necessários ao 

deslinde da controvérsia.” (Embargos de Declaração 4520/2010, Relator 

Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Cível, J. 26.01.2010).

Registro que a lei processual civil é clara ao assinalar sobre o cabimento 

dos embargos de declaração, a decisão, contrariamente ao arguido pela 

parte embargante, encontra-se fundamentada, ausente toda e qualquer 

necessidade de declaração em todos os seus aspectos.

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a decisão lançada às fls. 762/764.

Quanto aos honorários advocatícios, estes serão analisados na ocasião 

do levantamento (art. 22, § 4º, Lei 8.906/94).

Inclua os nomes dos advogados Dr. Sergio Guaresi do Santo e Dr. Paulo 

Rogério de Souza Milleo, como terceiros interesados na presente 

demanada.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4072 Nr: 654-63.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hariberto Keller, Lúcia Irma Colvero Keller, 

Sebaldo Keller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Tavares de 

Mello - OAB:5026, Frederico Azevedo e Silva - OAB:6879 /MT, 

Marcelo Alves Puga - OAB:MT/5.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sanches. - OAB:3587, 

Rogério de Bortoli Keller - OAB:OAB/MT 6383-A, Sérgio Tadeu 

Machado - OAB:32048-RS

 Vistos etc.

Do postulado de fl. 1283, dê cumprimento integral à sentença de fl. 

1279/1280.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12521 Nr: 462-28.2001.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jusdemar Assad, Irene Maria Vaz de Figueiredo Assad

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Samartino, Maximina dos Anjos 

Samartino, Armando Xavier de Matos, Manoela Maria Auxiliadora de 

Almeida, Vania Maria Ferreira Caran, Espólio de Assad Caran Neto, Estado 

de Mato Grosso, Maria Ioni Cardoso de Morais Fagundes, Cartório do 3º 

Ofício de Cuiabá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raimar Abilio Bottega - 

OAB:3882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Pivetta Ferrarin - 

OAB:10.023, Edson Vieira Noia - OAB:10621/MT, EDUARTI MATOS 

CARRIJO FRAGA - OAB:4.574/MT, Euclides Baleroni - OAB:882, José 

Quintão Sampaio - OAB:5653, LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - 

OAB:3098/MT, Orlando Campos Baleroni - OAB:4849, Pedro Vicente 

Leon - OAB:2249-MT, Rodrigo Samartino Albino - OAB:14.903-B MT

 Ante o exposto, SUSPENSO o feito, intimando a parte autora para que, no 

prazo 30 dias, substitua o denunciado a lide Sr. Armando Xavier de 

Mattos, indicando os herdeiros, com qualificação e endereço, caso 

inexistente inventário em curso, ou indicando o inventariante, com a 

juntada do termo de nomeação, além da qualificação e endereço, se 

existente inventário em curso. DETERMINO que a perícia seja realizada no 

local onde está localizada cada serventia.OFICIE-SE a 2ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, para 

informar a existência da presente demanda, bem como informar no 

presente se o processo tombado sob nº 25279-09.2005.811.0041 – 

código 216545, encontra-se concluído, com a solicitação de certidão de 

objeto e pé.Por fim, OFICIE-SE ao Registador desta Comarca para cumprir 

a r. decisão do Agravo de Instrumento, e via de consequência, o 

cancelamento das matrículas originarias das que serão canceladas.Após, 

conclusos para análise dos demais pedido da parte autora.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 26084 Nr: 672-94.1992.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Jorge Ferreira, Delfina Gadioli Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Aparecido Brunholi, Antonio José 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 112 de 795



Brunholi, Maurilio Brungnolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Donizetti Nunes - 

OAB:MT 2.420-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A, Italo Domicio Borba - OAB:MT/5208, 

Rogério Anastácio Chaves - OAB:11226

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Cumprimento de Sentença ajuizado por Sérgio Donizeti 

Nunes em desfavor de Maurilio Brugnoli, Osmar Aparecido Brunholi e 

Antonio José Brunholi, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 966/967, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito (fls. 966/967).

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e regulares efeitos, o acordo entabulado entre as partes 

litigantes, cujas cláusulas e condições encontram-se estampadas em 

postulado de fls. 966/967, e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito 

por sentença com resolução de mérito, e o faço com fundamento no art. 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme pactuados.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43547 Nr: 211-92.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderley Augusto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Paraguai-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

 Vistos etc.

 Ante inércia da parte demandada, consoante certidão de fl. 293, 

HOMOLOGO o cálculo de fl. 291.

 Nos termos do artigo 535, § 3º do CPC/2015, DETERMINO que se 

providencie o pagamento da quantia apontada nos cálculos acima 

mencionado, em favor da parte exequente, mediante Requisição de 

Pequeno Valor e ou por Precatório, se for o caso, instruindo-se a 

solicitação com as peças e informações imprescindíveis para o ato.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 81772 Nr: 350-10.2011.811.0005

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gildo Capeleto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oryza Brasil Agroindustrial Imp. Exp. Ltda, 

Olice Bertoldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Vistos etc.

Dê vistas as partes acerca da manifestação do perito de fls. 313/319. Fixo 

o prazo comum de 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87047 Nr: 2729-84.2012.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Castro de Oliveira, Lucineia Sueli de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Osório Felix da Silva, Inete Terezinha 

Morizo da Silva, Itacy Alves Parreira, Nediva Moraes Machado, Wigno 

Machado Parreira, Joana Monica da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alencar Felix da Silva - 

OAB:7507-n/MT

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que os autores demandam em desfavor de 

João Osório Felix da Silva, Inete Terezinha Morizzo da Silva, Itacy Alves 

Parreira, Nediva Machado Parreira, Wigno Machado Parreira e Joana 

Mônica da Cruz.

Foram citados Joana Monica da Cruz, Itacy Alves Parreira (fl. 75); João 

Osório Felix da Silva, Inete Terezinha Morizzo da Silva (fl. 83verso); 

Nediva Machado Parreira, Wigno Machado Parreira (fl. 185verso).

João Osório Felix da Silva, apresentou sua defesa (fls. 84/91).

Ante o exposto, certifique-se acerca da apresentação da peça de defesa 

dos demais demandados, bem como as respostas da União, Estado de 

Mato Grosso e Município de Diamantino/MT.

Em seguida, intime-se as partes para especificarem as provas, com 

precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que 

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento.

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide.

Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os litigantes interesse em 

conciliarem.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106007 Nr: 843-11.2016.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: John Deere Brasil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Bueno Netto, Iraci Detumin Bueno, 

João Batista Detomin Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luiz Zanon - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Defensoria Pública - Unidade de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

O petitório de fls. 177, requer a suspensão do leilão vez que o devedor 

Henrique Bueno Netto, faleceu.

Da análise dos autos, verifico que o bem a ser leiloado é de propriedade 

do Sr. Iraci Detomin Bueno e não do falecido Henrique Bueno Netto.

Pois bem. A suspensão do feito em decorrência do falecimento do 

devedor Henrique Bueno Netto, não obsta o andamento da missiva e 

expropriação do bem de propriedade do devedor Sr. Iraci Detomin Bueno.

Ante o exposto, solicite informações se houve a suspensão total do feito 

que deu origem a presente missiva, em razão do falecimento do devedor 

Henrique Bueno Netto, caso contrário, prossiga com a expropriação, 

intimando o leiloeiro para a imediata hasta pública.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12181 Nr: 103-78.2001.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Axel Guiodani Moraes de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Triunfo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Olimpio de Souza 

Filgueiras - OAB:3849/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Benato - 
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OAB:46353/PR, Claudio Stabile Ribeiro - OAB:OAB/MT 3.213, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A, Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do feito, manejada pela 

da parte devedora.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências...................................................................................................

...............................................................

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82879 Nr: 1704-70.2011.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deomar Toledo Lamaison

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda São João, Empresa Rocco, Grupo 

Vanguarda do Brasil, Fazenda São Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE NUNES PETTI - 

OAB:257287, Fernanda Marques Nunes - OAB:6737/MT

 Vistos etc.

A parte demandada manifesta a desnecessidade da perícia, visto que os 

fatos ocorreram há muito tempo (2011).

Obviamente, o Julgador apreciará a prova pericial de acordo com o 

disposto do art. 371, inteligência do artigo 479 do CPC/2015.

Todavia, a livre apreciação não é ilimitada. Tratando-se de prova de cunho 

técnico, e tendo em vista que o Juiz não é obrigado a ter conhecimentos 

técnicos sobre todos os assuntos, sua conclusão possui grande valor 

probatório, salvo na existência de provas contrárias mais fortes.

Assim, vislumbro que a perícia deve ser mantida.

Por outro lado, o perito manifesta em receber os honorários pela parte 

vencida, vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, não 

tendo recursos financeiros para o ato.

Ante o exposto, intime-se o perito para iniciar os trabalhos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32588 Nr: 893-52.2007.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paula Velasco Silva Kroetz, Assunção Aurora Velasco 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcus Vinícius de Haro Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Katia Matias de Camargo Braghin - OAB:21659-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Haroldo de Moraes Junior - 

OAB:6208

 Vistos etc.

Manifestem-se as partes no prazo comum de 15 (quinze) dias, acerca do 

Laudo Pericial aportado nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40931 Nr: 1716-55.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC, 

Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tania Maria Ferreira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayane Juraci de Souza - 

OAB:24514O

 Vistos etc.

Do postulado de fls. 189, após as formalidades legais, expeça-se carta de 

adjudicação e o mandado de imissão na posse, nos termos do art. 877 e 

ss, do CPC/2015.

Sem prejuízo do exposto, certifique-se a Srª Gestora a existência da 

penhora nos autos e determinação de levantamento dos valores pelo Juízo 

que determinou a referida penhora, para possível análise do pedido de fls. 

182/183.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109441 Nr: 2314-62.2016.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertilizantes Heringer s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Roberto Brianti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raimar Abilio Bottega - 

OAB:3882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Vanin - OAB:10.026

 Vistos etc.

Manifestem-se as partes no prazo cumum de 10 (dez) dias, acerca do 

Laudo Pericial aportado às fls. 190/194.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 140427 Nr: 3845-81.2019.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Arnoldo Leal de Figueiredo, Renata Lisa de 

Figueiredo, Martina Lisa de Figueiredo, Sergio Lisa de Figueiredo, Diogo 

Lisa de Figueiredo, Pedro Felipe Andrade Silva Vieira, Anaymur Cassyus 

Vieira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Cláudio Viecilli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anaymur Cassyus Vieira de 

Oliveira - OAB:9.899/GO, Pedro Felipe Andrade Silva Vieira - 

OAB:33.223/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GOMES DA SILVA - 

OAB:4957, Deniz Espedito Serafini. - OAB:5.398-A/MT

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

De início, adote-se a Srª Gestora as providências necessárias para 

numeração correta do feito.

Da análise dos autos, verifico que a decisão de fls. 46/47, recebeu a 

inicial, determinando a intimação dos exequentes para apresentarem 

caução idônea, bem como a avaliação do bem caucionado, para após, 

cumprir o julgado.

Contudo, a parte exequente ofertou o imóvel, objeto da presente demanda 

a título de caução, juntado, nos autos, julgado do TJ/MT, que deferiu tal 

medida, a título de ilustração.

Porém, os despachos de mero expediente de fl. 62 e fl. 66, determinaram 

erroneamente a cumprir a r. decisão, que fora juntada nos autos, por mera 

ilustração.

Todavia, a parte exequente requer seja a caução substituída, pelo imóvel 

matriculado sob nº 148.059 – RGI da Comarca de Ribeirão Preto (fl. 64/73).

 No caso, verifico que o exequente Sr. Sergio Lisa de Figueiredo adquiriu o 

referido imóvel (matriculado sob nº 148.059), em 29/05/2019, no valor de 

R$ 700.000,00 (fl. 70verso) e a sua avaliação juntada à fl. 72 (não 

numerada), atribuiu ao bem valor de R$ 1.709.988,00, em 28/02/2020, 

vislumbrando, assim, uma majoração excessiva, pois em menos de 9 

meses a sua avaliação majorou mais de 100%.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de substituição do bem a ser 

caucionado.

Via de consequência, dê cumprimento integral à decisão que recebeu a 

inicial.

CANCELO os despachos de mero expediente de fl. 62 e fl. 66.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 142838 Nr: 716-34.2020.811.0005

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Alcir Dartora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Trabachin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Naiara Cristina Tonetta - 

OAB:OAB/MT 24068

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Sob o pálio da gratuidade.

Recebo a inicial e seus respectivos documentos.

Cite-se para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, devendo 

constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil.

Aportando a resposta, à impugnação em 15 (quinze) dias ou, se 

transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se.

 Em seguida, sem prejuízo do exposto, intimem-se as partes para que 

especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as 

provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e 

julgamento.

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide.

Manifestem-se as partes acerca do interesse em conciliarem.

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109446 Nr: 2316-32.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACCFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Izabelle Epifanio - OAB:19915/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Clara Costa Fagundes 

dos Santos - OAB:24509

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e. DETERMINO que 

a guarda judicial da menor M. A. C. A. S. seja exercida de forma 

COMPARTILHADA entre seus genitores Paulo Almeida De Souza e Ana 

Clara Costa Fagundes dos Santos. FIXO regime de convivência, nos 

seguintes termos: 1) FIXO o lar materno como lar de referência da criança 

M. A. C. A. S., com visita de forma livre, mediante aviso prévio;3) FIXO os 

alimentos em 79,55% do salário mínimo vigente, confirmando a liminar de 

fls. 19/20, que deverá ser pago pelo genitor, a ser depositado em conta 

bancária informada pela genitora e, as despesas extraordinárias, estas 

serão rateados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada 

genitor. Via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, na forma do art. 

487, inciso I, do CPC/2015. Sem custas em face a gratuidade.Condeno a 

parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios que, fixo, em 

R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do § 4º do art. 20 do Código de 

Processo Civil. Após as formalidades legais, arquivem-se aos autos.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29364 Nr: 646-08.2006.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josemar Carmerino dos 

Santos - OAB:7072/MT, Juliano Higino da Silva Júnior - OAB:4045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Tarcísio 

Almeida da Silva - OAB:4677/MT, Mauricio Aude - OAB:4.667/MT, 

Mikael Aguirre Cavalcanti - OAB:9247, Pedro Sylvio Sano Litvay - 

OAB:7042/MT

 Vistos etc.

Suspendo o feito em razão do incidente instaurado (desconsideração da 

personalidade jurídica – § 4º do art. 134, CPC/2015).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 117559 Nr: 2136-79.2017.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joas Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, Julio César Espirito Santo - OAB:OAB/MT 26.505/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução e 

determino o prosseguimento do processo executivo.CONDENO o 

embargante ao pagamento das custas processuais e honorários em favor 

do embargado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Traslade-se cópia 

desta sentença ao feito executivo em apenso.Após as formalidades 

legais, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 127995 Nr: 2056-81.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Capitânio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Castoldi Diesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Dorival de Mattos - 

OAB:13477-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:15380, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, Nelson 

José Gasparelo - OAB:2.693-B/MT, PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 21445

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos de terceiro 

ajuizados por VALDECIR CAPITÂNEO, e, por conseguinte, CANCELO a 

penhora realizada no imóvel rural matriculado sob o n° 25.628 do CRI da 

Comarca de Diamantino-MT, nos autos do processo executivo em 

apenso.Via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fulcro no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.Condeno o 

embargado ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 

85, § 2º, do CPC de 2015.Transladem-se cópias da sentença à execução 

em apenso.Após, as formalidades legais arquivem-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 130969 Nr: 3245-94.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilton Ribeiro Rangel, Zilma Ribeiro Lourenço Rangel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Miquelin Monaro 

Rangel - OAB:17007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS do 

embargante, e, de consequência:a)RECONHEÇO o excesso da execução 

e determino que as taxas utilizadas nos cálculos tenham incidência a partir 

de 15/01/2001.b)REDUZO a multa moratória de 10% para 

2%.c)DETERMINO a exclusão da comissão de permanência.CONDENO o 

embargado ao pagamento das despesas e honorários advocatícios, 

arbitrados estes em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente 

atualizado, na forma do § único, do art. 86 do NCPC.Em consequência, 

JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, 

do NCPC.Traslade-se cópia desta sentença ao feito executivo em 

apenso.P.R.I.CÀs providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90097 Nr: 2430-73.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arthur Freire de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, requerer o que de 

direito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90252 Nr: 2567-55.2013.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Rivilino Trentini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriane Izabel Gerhardt - ME, Adriane Izabel 

Gerherdt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucivani Brembatti - OAB:, 

Soleica F. de Goes F. de Lima - OAB:MT/4.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Izabel Gerhardt - 

OAB:14991

 Vistos etc.

Faculto à parte demandada para, em 05 (cinco) dias, juntar aos autos a 

comprovação de sua miserabilidade.

Após, especifiquem as partes, com precisão, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em 

audiência de instrução e julgamento.

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide.

Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os litigantes interesses em 

conciliarem.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91254 Nr: 3414-57.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanildo Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82509 Nr: 1255-15.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação dos Advogados do Banco do Brasil - 

ASABB.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nereo Granzotto, Manoel Cícero de Lima, 

Antônio Cândido, Genezio Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti - 

OAB:7568/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:13640-A, Jorge Antonio Krizizanowski - OAB:15.618

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo de 30 

(trinta) dias.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109378 Nr: 2281-72.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nami Wakamoto Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janssen-Cilag Farmaceutica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Pedro Alem - 

OAB:OAB/SP 207.01, Priscila David Sansone Tutikian - OAB:OAB/SP 

361.418

 Vistos etc.

Defiro o pedido da prova pericial.

Considerando o petitório de fl. 296, nomeio como perito do Juízo o 

bioquímico Emerson Alves de Sá, lotado no laboratório municipal, 

independentemente de compromisso (NCPC, art. 466).

 Intimem-se as partes para indicarem assistentes e querendo, formularem 

ou reformularem os quesitos em 15 (quinze) dias (NCPC, art. 465, §1º, 

incisos I e II).

Apresentados os quesitos, intime-se o perito judicial para iniciar os 

trabalhos

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo, a partir data da 

realização da perícia.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103691 Nr: 3290-06.2015.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Jacob

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que as partes não concordam com os 

valores sugeridos pelo perito.

No caso, o profissional não está obrigado a realizar a perícia pela 

remuneração abaixo de sua proposta ofertada, assim sendo, DESTITUO o 

perito anteriormente nomeado e, nos termos da decisão de fls. 71/72, 

NOMEIO para o cargo o perito Leandro Manoel Franco Marquez, com 

endereço na Rua J. Márcio, nº 58, Bairro jardim Primavera, na Cidade de 

Cuiabá/MT, telefone: 65-99974-4305, e-mail leandromfm@hotmail.com, 

como perito do Juízo, independentemente de compromisso (NCPC, art. 

466).

 Observando de que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103777 Nr: 3338-62.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Parecis Máquinas Agrícolas Ltda, Mauro Rosalino 
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Breda, Michell Antonio Breda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos Garbin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Rosalino Breda - 

OAB:14.687/MT, Michel Antonio Breda - OAB:16.990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:4708-A/MT, Fernando Dorival de Mattos - OAB:13477-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 291/294), interposto contra a 

decisão lançada às fls. 286/288, afirmando haver contradição na 

“decisum”.

Réplica da parte embargada (fl. 398), rechaçando os argumentos 

despendidos pela parte embargante, pugnando pela rejeição dos 

embargos declaratórios.

DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, NÃO se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o 

que não se evidenciou no caso em espécie, já que a sentença guerreada 

foi clara, precisa e não apresenta qualquer contradição, considerando-se 

que sua fundamentação afasta qualquer rediscussão.

 O Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que: “os embargos de 

declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, especialmente 

quando os utilizados no acórdão eram suficientes e necessários ao 

deslinde da controvérsia.” (Embargos de Declaração 4520/2010, Relator 

Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Cível, J. 26.01.2010).

Registro que a lei processual civil é clara ao assinalar sobre o cabimento 

dos embargos de declaração, a decisão, contrariamente ao arguido pela 

parte embargante, encontra-se fundamentada, ausente toda e qualquer 

necessidade de declaração em todos os seus aspectos.

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a decisão lançada às fls. 286/288.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91224 Nr: 3392-96.2013.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eder Matias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Top Car Veículos, Antonio de Brito, BV 

Financeira S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:MT 14.469-A, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Vistos etc.

Ante a redução dos honorários periciais, assinalado no petitório de fl. 173, 

intime-se a parte demandada para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais.

Aportando o pagamento, e informado os dados bancários e pessoais, 

voltem-me conclusos para expedição de alvará judicial em favor do perito 

para que ele possa iniciar os trabalhos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 81986 Nr: 630-78.2011.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Empresa de Transmissão de Energia do Mato Grosso 

S.A ETEM, Eliane Gomes Carneiro Souto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jose Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Pedroso Dias de 

Almeida - OAB:6.910, Libencio José Mundim da Fonseca - 

OAB:28.549, Pedro Henrique Carneiro da Fonseca - OAB:104.628 

MG, Renato de Perboyre Bonilha. - OAB:3.844/MT, Ricardo Souto 

Carneiro - OAB:118.323 MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Ricardo Souto - 

OAB:68.153/MG, Libencio José Mundim da Fonseca - OAB:28.549, 

Pedro Henrique Carneiro da Fonseca - OAB:104.628 MG, Ricardo 

Souto Carneiro - OAB:118.323 MG

 Vistos etc.

Determino que o perito responda de forma clara e precisa o quesito 

questionado pela parte demandada à fls. 424/427, vez que tal quesito fora 

apresentado no momento oportuno e tal omissão na perícia está sendo 

questionado. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para a resposta.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111904 Nr: 3672-62.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Valmir Armando Marcondes, Noedir José 

Karan Marcondes, Alcineu José Marcondes, Maria Julieta Marcondes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Calábria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:17441, 

Karina Cordeiro Marcondes Gonzaga - OAB:10047, Mirian Cristina 

Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARLOS HIDALGO 

THOME - OAB:4193/B

 Vistos etc.

Defiro a prova pericial, conforme requerido pelo autor no petitório de fl. 

190.

NOMEIO como perito do Juízo o JC Consultoria e Projetos Ambientais, com 

endereço Av. Bosque da Saúde, 730, Sala 01, Em Cuiabá/MT, CEP.: 

78.050-070, fone: (65) 99603-8909, email: jc@jcagroambiental.com.br e 

danilo@jcagroambiental.com.br, independentemente de compromisso 

(NCPC, art. 466).

 Intimem-se as partes para indicarem assistentes e querendo, formularem 

ou reformularem os quesitos em 15 (quinze) dias (NCPC, art. 465, §1º, 

incisos I e II).

Apresentados os quesitos, intime-se o perito judicial para cumprir o 

determinado no § 2º do art. 465, NCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, 

intimando-se a parte que requereu a perícia para depositá-los (NCPC, art. 

95), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que os autos possam prosseguir.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo, a partir data da 

realização da perícia.

Com as respostas aos quesitos formulados pelas partes. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (NCPC, 

art. 477, § 1º).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 127078 Nr: 1710-33.2018.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Martini de Melo, Maria Cristina Gobbo, Edmir José 

Sia, Espólio de Sandra Mara Gobbo, que foi representado pelo Espólio de 

João Gobbo Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalgomar Importação e Exportação de 

Produtos Agropecuários L, Ervi Dalla Libera, Raimundo Torres de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flaviane Ramalho - OAB:9189, 

Gastão Batista Tambara - OAB:12.529-A, GASTÃO BATISTA 

TAMBARA - OAB:12529/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido e condedo o prazo de 05 (cinco) dias, para a juntada de 

substabelecimento conforme requerido em audiência de conciliação.

Sem prejuízo do exposto, proceda-se com a citação da parte demandada, 

impulsionando os autos através de atos ordinatório.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000582-87.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000582-87.2020.8.11.0005. 

AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Pública de 

Obrigação de Fazer e Declaração de Nulidade c/c Tutela de Urgência 

ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em 

desfavor do MUNICÍPIO DE DIAMANTINO/MT, ambos devidamente 

qualificado nos autos. Narra a exordial que foi amplamente divulgado nas 

mídias sociais (rede mundial de computadores e emissoras de TV), no dia 

31/12/2019, que um novo agente do Coronavírus (Sars-Cov-2) foi 

identificado com alto grau de contágio e letalidade. Não diferente do 

mundo, o Brasil, em todos os seus Estados, vem sendo acometido pela 

pandemia causada pela contaminação de pessoas pelo chamado novo 

Corona vírus (COVID-19), com um número crescente de casos. Afirma 

que foi editada a Lei Federal nº 13.979 em 06 de fevereiro de 2020, 

regulamentada pela Portaria nº 356/2020, com vigência restrita ao período 

de decretação de estado de emergência de saúde pública de importância 

internacional pela OMS, prevendo uma série de mecanismos de atuação 

para as autoridades em vigilância da saúde, tais como isolamentos, 

quarentenas, requisições de bens e serviços, hipóteses de dispensa de 

licitações, entre outras. Relata que segundo estimativa da página 

eletrônica (https://covid-calc.org/), amparada em fontes fidedignas (OPAS, 

MS/SVS, UnB/LAPPIS, UnB/NMT, UnB/FCE, Butantã, Fiocruz, FAMED), as 

unidades de terapia intensiva do Estado de Mato Grosso estarão lotadas a 

partir de 28/04/2020, enquanto que os leitos clínicos se esgotarão em 

14/05/2020. Assevera que o Município de Diamantino publicou o Decreto 

nº 59/2020, de 23 de março de 2020, estabelecendo, dentre outras 

medidas, o fechamento de todo e qualquer estabelecimento comercial, de 

prestação de serviços ou congêneres no âmbito do Município de 

Diamantino, até o dia 05 de abril de 2020, podendo ser prorrogado. Aduz 

que atualmente está vigente o Decreto Municipal nº 60/2020, de 31 de 

março de 2020, que reestabeleceu o funcionamento do comércio local, 

flexibilizando de maneira irresponsável a medida de distanciamento social. 

Certifica que o ente municipal publicou o decreto nº 67/2020, determinando 

funcionamento e o atendimento ao público, em todas as secretárias e 

departamentos da Administração Pública Municipal a partir do dia 06 de 

abril de 2020 (art. 6º). Assegura a inicial a existência de mais de 60 

(sessenta) casos suspeitos nesta cidade, e que, até a presente data, não 

foram realizados testes nos pacientes, por determinação da própria 

Secretaria de Saúde local, visto que não há testes disponíveis neste 

município. Requer, em sede de tutela de urgência, as seguintes 

pretensões: 1) a imediata suspensão dos Decretos Municipais nº 

060/2020 e nº 067/2020; 2) seja estabelecido a parte ré a obrigação de 

autorizar apenas o funcionamento das atividades consideradas 

essenciais nesta urbe, com a devida manutenção do reforço da atuação 

diária da vigilância sanitária durante o estado de calamidade vivenciado e 

reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, assim como pela Lei 

Federal nº 13.979/2019 enquanto regulamentada pelos decretos federais 

nº 10.282/2020 e 10.291/2020, e no decreto estadual nº 432/2020, ou atos 

que os venham substituir; 3) a determinação de imediata publicação da 

petição inicial e da decisão interlocutória concessiva da tutela de urgência 

no site da Prefeitura Municipal de Diamantino/MT, na página inicial, 

enquanto perdurar o processo; 4) a fixação de multa diária por 

descumprimento dos itens anteriores, bem como pela omissão em 

promover a interrupção das atividades não consideradas essenciais a ser 

imputada pessoalmente ao Prefeito no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais), a ser revertida para a conta instituída pelo Município de Diamantino, 

vinculada ao Fundo Municipal de Saúde, para o custeio de ações 

associadas à política de enfrentamento da epidemia de novo Coronavírus 

(COVID-19), implementada com amparo na Lei nº 13.979/2020: c.c. 

31.964-3, ag. 787-0, banco do brasil. Instruiu a inicial com documentos. É o 

breve relato. DECIDO. A tutela de urgência vindicada na inicial deve ser 

deferida, diante da presença dos requisitos ensejadores do provimento 

antecipatório, consistentes na relevância da fundamentação e 

verossimilhança das alegações. Com efeito, o art. 300, do novo CPC, 

dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo". Ao tratar desse pressuposto da 

antecipação tutelar, Fredie Didier Jr., Rafael Oliveira e Paula Sarno Braga 

ensinam que “a verossimilhança refere-se não só à matéria de fato, como 

também à plausibilidade da subsunção dos fatos à norma invocada, 

conduzindo aos efeitos pretendidos. O magistrado precisa avaliar se há 

probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de 

êxito do demandante” (Curso de Direito Processual Civil. 2ª edição. 

Salvador: Edições PODIVM, 2007. Página 541). Da análise dos autos, 

considerando-se a identificação da Organização Mundial de Saúde acerca 

do alto grau de contágio e letalidade acometido pela pandemia causada 

pela contaminação de pessoas pelo chamado novo Coronavírus 

(COVID-19), com um número crescente de casos, tenho que o pedido de 

concessão da antecipação da tutela merece acolhimento parcial, vez que 

estão presentes os requisitos autorizadores. A celeuma da questão 

consiste em averiguar a legalidade dos Decretos Municipais n°60/2020 e 

n°67/2020, que autorizaram o funcionamento do comércio no Município de 

Diamantino. Inicialmente, sabe-se que é notória a situação declarada de 

emergência pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da 

Saúde, tratando-se de situação de Pandemia Mundial, devendo as 

autoridades adotarem medidas efetivas de prevenção ao contágio pelo 

Coronavírus. Sendo assim, o Governo do Estado de Mato Grosso editou o 

Decreto Estadual nº 432, de 31/03/202, fixando critérios para aplicação de 

medidas restritivas à circulação de pessoas e às atividades privadas, 

para a prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus em seu 

território. Senão, vejamos: “Art. 3º Em todos os municípios do Estado de 

Mato Grosso, independentemente de ocorrência de casos confirmados de 

COVID-19, ficam vedadas as atividades que provocarem aglomerações de 

pessoas (...).” Art. 7°Aos Municípios com transmissão comunitária do 

coronavírus, assim reconhecido em ato da Secretaria de Estado de Saúde, 

serão aplicadas as seguintes medidas no âmbito do seu respectivo 

território: I - continuidade das restrições contidas no art. 3° e 4º; II - 

quarentena das pessoas pertencentes ao Grupo de Risco. III - restrição ao 

exercício de atividades não consideradas essenciais. Parágrafo único A 

Secretaria de Estado de Saúde informará a ocorrência da situação 

prevista no caput ao chefe do Poder Executivo Municipal, para adoção das 

medidas determinadas neste artigo.” “Art. 10. Este Decreto, por tratar de 

norma relativa ao direito à saúde prevista no art. 24, XII, da Constituição 

Federal, vincula os municípios, que somente poderão estabelecer medidas 

diversas das constantes neste Decreto mediante fundamentação técnica 

específica.” Por sua vez, o Município de Diamantino, editou o Decreto nº 

60/2020, que a seguir transcrevo (art. 3º): “Art. 3º Enquanto vigente este 

decreto, ficam permitidas as seguintes atividades: I - supermercadistas de 

pequeno, médio e grande porte, atacadista e pequeno varejo alimentício, 

não permitido o consumo no local; II - padarias, para retirada de produtos 

no local ou na modalidade delivery; III - restaurantes, cafés e congêneres 

localizados em áreas urbanas, para retirada no local ou na modalidade 

delivery; IV - lojas de conveniência, bares e distribuidoras de bebidas, 

para retirada no local ou na modalidade delivery; V - açougues e peixarias, 

para retirada no local ou na modalidade delivery; VI - distribuidoras de 

água e gás de cozinha, para retirada no local ou na modalidade delivery; 

VII - agências bancárias, cooperativas de crédito, casas lotéricas, 

correios e cartórios, utilizando o protocolo de segurança visando evitar a 

aglomeração de pessoas na área interna e externa do estabelecimento; 

VIII - hospitais, clínicas, laboratórios, e demais serviços de assistência à 

saúde humana; IX - assistência social e atendimento à população em 

estado de vulnerabilidade; X - farmácias e drogarias; XI - comércio de 

alimentos e medicamentos destinados a animais; XII - segurança privada; 

XIII - estabelecimentos que comercializam peças automotivas, pneus, 

materiais elétricos e de construção; XIV - postos de combustíveis, fora do 

horário do toque de recolher (das 4h às 21h); XV - serviços de instalação 

e manutenção de produtos de refrigeração, assim como, a 

comercialização de equipamentos, de peças e de acessórios correlatos; 

XVI - concessionárias de energia elétrica, água e esgoto, e suas 

terceirizadas, desde que a prestação de serviço esteja relacionado às 

atividades daquelas; XVII - de coleta de lixo e limpeza urbana; XVIII - 

dedetização, prevenção, controle e erradicação de pragas; XIX - serviços 

de limpeza de fossas; XX - serviços fúnebres, permitido o velório com até 

05 (cinco) pessoas, seja na funerária ou em qualquer outro local; XXI - 
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oficinas mecânicas; XXII - transporte e circulação de mercadorias e 

cargas vivas; XXIII - telecomunicação e internet; XXIV - iluminação pública; 

XXV - serviços relacionados à tecnologia da informação e de 

processamento de dados “data Center” para suporte de outras atividades 

previstas neste Decreto; XXVI - indústrias; XXVII - serviços 

agropecuários; XXVIII - transporte de numerário; XXIX - serviços de 

imprensa e as atividades a eles relacionados, por todos os meios de 

comunicação e de divulgação disponíveis, incluídos a radiodifusão de 

sons e de imagens, a internet, os jornais, as revistas, dentre outros; XL - 

serviços veterinários; XLI - atividades médico-periciais; XLII - serviços de 

construção civil; XLIII - comercialização de roupas, calçados, perfumes, 

importados e congêneres, limitado o atendimento presencial a 02 (duas) 

pessoas por vez; XLIV - atividades de ambulantes com domicílio no 

Município de Diamantino/MT, limitado o atendimento a 02 (duas) pessoas 

por vez; XLV - autônomos em geral, com atendimento marcado e 

individual; XLVI - serviços de pet shop, com atendimento marcado e 

individual; XLVII - hotelaria, sendo suspenso o ingresso de novos 

hóspedes; XLVIII - comercialização de artigos de chocolate, limitado o 

atendimento a 02 (duas) pessoas por vez; XLIX - demais atividades 

comerciais, prestação de serviços ou congêneres, sem atendimento ao 

público de forma presencial, ficando permitida a entrega a domicílio ou 

realização do serviço em domicílio; XLX - atividades acessórias, de 

suporte e de disponibilização dos insumos necessários à cadeia produtiva 

relacionadas às atividades e aos serviços de que tratam o presente 

artigo.” O Decreto Municipal nº 67/2020, em seu artigo 3º aduz que: “A 

partir do dia 06 de abril de 2020, será retomado o atendimento ao público, 

em todas as secretarias e departamentos da administração pública 

municipal”. Nota-se, portanto, que o Município está liberando mais do que o 

decreto estadual permitiu. Da análise do Decreto Estadual, verifica-se que 

ficaram vedadas as atividades que provocarem aglomeração de pessoas. 

Da mesma forma, o ato normativo governamental estipulou a vinculação 

das determinações aos Municípios, os quais somente poderiam adotar 

medida diversa mediante a devida e necessária justificativa. Contudo, 

analisando os decretos municipais questionados, não se verifica nenhuma 

motivação técnica plausível que desse azo a liberação do comércio em 

geral, fato este mais do que suficiente a motivar a suspensão dos 

decretos impugnados. Com efeito, embora o Município de Diamantino não 

conste ainda como de transmissão comunitária, a presente medida tem 

caráter preventivo, até porque esta municipalidade, conforme consta das 

alegações contidas na peça exordial, não está com a transmissão local do 

vírus controlada e com capacidade no sistema de saúde para detectar, 

testar, isolar e tratar os infectados. Cumpre registrar que Constituição 

Federal, no art. 23, II estabeleceu que a União, Estados e Municípios de 

forma comum são responsáveis por cuidar da saúde pública, e no art. 24, 

XII, fixou que a União e os Estados, de forma concorrente, são 

responsáveis pela proteção e defesa da saúde. Por fim, no art. 30, I, da 

CF, consta que o Município pode legislar sobre matéria de interesse local. 

Ainda, o plenário do STF no dia 15/04/2020, na ADI 634,1 confirmou que 

as medidas adotadas pelo Governo Federal na Medida Provisória (MP) 

926/2020 para o enfrentamento do novo coronavírus não afastam a 

competência concorrente nem a tomada de providências normativas e 

administrativas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios. 

Assim, com base no art. 23, II e 30, I, da CF, o Município pode expedir 

decretos relacionados ao Coronavírus. Só que esse decreto não pode 

discrepar de um Decreto Estadual (art. 30, II, CF), especialmente quando o 

Município, no uso de sua competência, editou normas que violaram Direitos 

Sociais e Garantias Fundamentais dos seus cidadãos. Isso porque o artigo 

5° da CF garante aos brasileiros a inviolabilidade do direito a vida, 

estabelecendo a saúde como direito social. Logo, num juízo superficial e 

não exauriente, o pedido de suspensão dos decretos municipais se 

mostra um direito provável, porque não observou o princípio da legalidade 

(a CF fixou que o Município pode expedir atos de forma suplementar). O 

município, ao editar os decretos em questão, fez referência ao Decreto 

Estadual nº 425/2020, contudo, ele foi revogado (art. 11), sendo o decreto 

vigente atualmente o Decreto nº 432/2020, que tem de forma expressa no 

artigo 10 que: “Este Decreto, por tratar de norma relativa ao direito à saúde 

prevista no art. 24, XII, da Constituição Federal, vincula os municípios, 

(...)". Com relação ao requisito do risco de dano, este encontra-se 

evidenciado, porque apesar do elevado prejuízo que o isolamento tem 

provocado à economia, o dano à saúde, ao se permitir uma flexibilização, 

por ora, seria incalculável. Conforme mencionam as autoridades sanitárias 

do País e do mundo, o risco de contaminação cresce consideravelmente 

se acaso forem mantidas medidas, neste momento, de abrandamento e 

liberação de atividades não essenciais, o que poderia levar ao colapso do 

sistema de saúde. Inobstante a preocupação com os rumos da atividade 

econômica do Município, e dos seus cidadãos, e sopesando os interesses 

da saúde com a economia, tenho que, por ora, devem prevalecer Direitos 

e Garantias Fundamentais, como a vida, a saúde, e a segurança, em 

detrimento aos ditames da livre iniciativa. A propósito, no sentido do 

posicionamento aqui empreendido, menciono as decisões liminares 

proferidas nos autos do Mandado de Segurança nº 

1007834-59.2020.811.0000, de Relatoria do e. Des. Orlando de Almeida 

Perri, no Agravo de Instrumento nº 1008475- 47.2020.8.11.0000, de 

Relatoria do d. Des. Mario Vidal, no Agravo de Instrumento nº 

1008480-69.2020.9.11.000, de Relatoria do e. Des. Mario Roberto Kono de 

Oliveira, que limitaram o funcionamento de estabelecimentos comerciais em 

outros Municípios, somente em relação às atividades consideradas 

essenciais. Portanto, por estarem presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, deve ser deferido, em parte, o pedido inicial, para SUSPENDER os 

Decretos Municipais n° 60/2020 e 67/2020 do Poder Executivo do Município 

de Diamantino, apenas naquilo que conflitar com o Decreto Estadual nº 

432/2020. Ante o exposto, DEFIRO em parte a tutela de urgência pleiteada, 

para SUSPENDER os Decretos Municipais nº 60/2020 e nº 67/2020 naquilo 

que conflitar com o Decreto Estadual nº 432/2020, ficando autorizados, 

por ora, apenas o exercício das atividades essenciais, com a devida 

manutenção do reforço da atuação diária da vigilância sanitária durante o 

estado de calamidade vivenciado e reconhecido pelas autoridades de 

Saúde Internacionais, Federais e Estaduais, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA 

DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. 

DETERMINO que o Município de Diamantino efetue ampla divulgação desta 

decisão. Intime-se o requerido sobre esta decisão, e cite-o para ofertar 

defesa. Serve esta decisão como MANDADO, a ser cumprida inclusive 

pelo(a) oficial(a) plantonista, caso necessário. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. André Luciano 

Gosta Gahyva Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010429-33.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO(A))

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT3670-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M A CHAGAS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RIUSDELAR LOPES PEREIRA OAB - MT0012652A (ADVOGADO(A))

 

Intimar a procuradora do exequente para manifestar quanto 

prosseguimento do feito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000588-94.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE PINTO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000588-94.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:JOSUE PINTO DE 

ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 03/06/2020 Hora: 09:45 , no endereço: AVENIDA 

DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 

78400-000 . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000589-79.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE PINTO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000589-79.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:JOSUE PINTO DE 

ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 03/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: AVENIDA 

DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 

78400-000 . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000584-57.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEILDO DA SILVA LIMA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000584-57.2020.8.11.0005. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ROSEILDO DA SILVA LIMA, 

MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos. Considerando que a presente ação de 

internação compulsória, protocolada pelo MPE em plantão judiciário 

regional no dia 22/03/2020, já foi distribuída na forma física, sob os autos 

de n. 750-09.2020.811.0005 (cód. 142919), onde, inclusive, o MPE já se 

manifestou pela extinção sem resolução de mérito, determino o 

ARQUIVAMENTO da presente, com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000590-64.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WALTEIR SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000590-64.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:WALTEIR 

SANTOS NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANGELICA 

RODRIGUES MACIEL POLO PASSIVO: ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 03/06/2020 Hora: 10:15 , no endereço: AVENIDA 

DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 

78400-000 . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-71.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA HELOISA SACHUK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000456-71.2019.8.11.0005. REQUERENTE:ANA HELOISA SACHUK 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos, etc. 1 - Promova a parte o 

cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora 

a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo 

manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000590-64.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WALTEIR SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000590-64.2020.8.11.0005. REQUERENTE: WALTEIR SANTOS 

NASCIMENTO REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

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

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

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

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos tenho que o pedido de tutela formulado 

pelo requerente se revela desnecessário, tendo em vista que invertido o 

ônus da prova, sendo, portanto, ônus da requerida comprovar o negócio 

jurídico discutido nos autos e negado pela parte autora. É que uma vez 

que a parte autora alega que terceiro não autorizado realizou uma compra 

em seu nome junto a parte ré, é ônus processual da ré provar que a 

compra não foi realizada, ou, se realizada, que foi regular, até porque 

tratando-se de relação jurídica consumerista (arts. 2º, parágrafo único, e 

3º, CDC), como no caso dos autos, incide as normas protetivas da Lei nº 

8.078/90, dentre elas a inversão do ônus probatório, cabendo ao 

reclamado a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. 

Além disso, a parte autora junta com a inicial uma suposta cópia do 

contrato, de forma que não resta impedido ou prejudicado o manejo de 

processo judicial. Ademais, se não houve a juntada pela ré, não há 

prejuízo à parte autora, principalmente porque a reclamante juntou fotos do 

contrato e da nota fiscal da compra. As tutelas provisórias só devem ser 

deferidas quando houver necessidade, o que não vislumbro no caso 

concreto. Por outro lado, no que se refere ao pedido restabelecimento dos 

pontos do score ao status quo ante, não há provas de que a baixa 

pontuação do autor decorre exclusivamente dos fatos narrados na inicial, 

razão pela qual o pleito deve ser indefiro por ausência de probabilidade do 

direito alegado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência. II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo ser citada e 

intimada a reclamada para que compareça a audiência designada, sob 

pena de serem aplicados os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de 

não haver acordo, apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte 

reclamante para que compareça na audiência, consignando que sua 

ausência implicará na extinção do processo sem resolução de mérito. IV. 
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Considerando a verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua 

hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei 

Consumerista. Serve a presente como mandado de citação/intimação. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000447-46.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALMEIDA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000447-46.2018.8.11.0005. Vistos, etc. 1 – Considerando a liberação 

dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 2 - Arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. 3 – P.I.C. Diamantino, data registrada 

no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000756-67.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIO FIRMINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000756-67.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: EDIVANIO FIRMINO DA SILVA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 – Verifica-se que 

mesmo intimada para manifestar-se acerca da penhora online realizada 

nos autos, a parte executada manteve-se silente, de forma que os valores 

foram liberados em favor da parte exequente. 2 – Assim, considerando a 

liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 

data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001431-64.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA KROLING RAMOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA (EXECUTADO)

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001431-64.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: ANA CLAUDIA KROLING 

RAMOS EXECUTADO: VIVO S.A., SERASA Vistos, etc. Verifica-se que 

mesmo intimada para impugnar a execução de valor remanescente pela 

parte exequente, a parte executada manteve-se silente. Portanto, 

HOMOLOGO os cálculos da parte exequente e reconheço a existência de 

saldo remanescente no importe. Considerando o bloqueio do valor de R$ 

11.263,33 pelo sistema bacenjud, libere-se em favor da exequente o saldo 

remanescente de R$ 131,68, e o residual em favor da parte executada. 

Por consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente execução. Arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. P.I.C. Diamantino, data registrada no sistema. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1007234-58.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. A. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. V. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em razão da 

Portaria Conjunta 281/2020 da Presidência do TJMT e da Corregedoria 

Geral da Justiça redesigno a audiência de mediação para o dia 09 de Julho 

de 2020 às 15h:00min. Primavera do Leste - MT, 17 de abril de 2020. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, 

III, "a". Sede do Juízo e informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin 

Cerutti n. 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 

78850-000, telefone: (66) 3500-1100.

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

Processo Número: 1006846-58.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. C. (RECONVINTE)

M. D. C. S. (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA QUEIROZ SULZBACH OAB - MT27715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. O. (RECONVINDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em razão da 

Portaria Conjunta 281/2020 da Presidência do TJMT e da Corregedoria 

Geral da Justiça redesigno a audiência de mediação para o dia 09 de Julho 

de 2020 às 16h:00min. Primavera do Leste - MT, 17 de abril de 2020. 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, 

III, "a". Sede do Juízo e informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin 

Cerutti n. 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 

78850-000, telefone: (66) 3500-1100.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000283-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMAR LOPES DA SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000283-19.2017.8.11.0037.s 

REQUERENTE: ROSIMAR LOPES DA SILVA INVENTARIADO: ROSIMAR 

LOPES DA SILVA Vistos etc. A inventariante afirma que “Conforme se 

verifica nos extratos anexos, os veículos objeto do presente inventário 

não possuem débitos.” (Id 30399516). Todavia, compulsando os extratos 

referente à motocicleta Biz 125 ES placa NUC 9758, o extrato menciona 

expressamente dívidas vencidas nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, 

como se vê: Os Débitos de IPVA relativos aos exercícios de 2019, 2018, 

2017,2016 encontram-se inscritos em dívida ativa. Os referidos débitos 

poderão ser negociados através do endereço eletrônico 

https://www.sefaz.mt.gov.br/sgda/pages/negociacaoIpva/principal.xhtml 

ou presencialmente nas unidades do Ganha Tempo de Mato Grosso ou 

ainda, na sede da Procuradoria Geral do Estado, localizada na Av. 

República do Líbano, nº 2258, Bairro: Jardim Monte Líbano, Cuiabá - MT, 

CEP - 78048-196, no horário das 08:00h às 18:00h, com entrega de 

senhas para atendimento até as 16:00h. Informações através dos 

telefones :(65) 3613-5900 - 3613-5823. (Id 30399518) Além disso, ao 

analisar o extrato referente ao veículo Idea, placas OBA9198, há 

informação clara sobre a existência de débitos vencidos em 2019, in 

verbis: Os Débitos de IPVA relativos aos exercícios de 2019 encontram-se 

inscritos em dívida ativa. Os referidos débitos poderão ser negociados 

a t r a v é s  d o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o 

https://www.sefaz.mt.gov.br/sgda/pages/negociacaoIpva/principal.xhtml 

ou presencialmente nas unidades do Ganha Tempo de Mato Grosso ou 

ainda, na sede da Procuradoria Geral do Estado, localizada na Av. 

República do Líbano, nº 2258, Bairro: Jardim Monte Líbano, Cuiabá - MT, 

CEP - 78048-196, no horário das 08:00h às 18:00h, com entrega de 

senhas para atendimento até as 16:00h. Informações através dos 

telefones :(65) 3613- 5900 - 3613-5823. (Id 30399520) Outrossim, a 

inventariante ainda declara que “Importante salientar que não se consegue 

emitir certidão negativa, tendo em vista que há débitos de veículo que já 

não pertencia há anos ao falecido.” Entretanto, não informa quais seriam 

os bens supostamente geradores de tributos e que não pertenceriam ao 

de cujus. Desse modo, havendo débitos inscritos em Dívida Ativa recaindo 

sobre os bens que pretendem a partilha, fica impedida a homologação do 

plano. Por fim, pelos motivos acima esposados, mantenho e reitero a 

ordem contida na decisão de Id 20246275. Ciência ao Ministério Público. 

Com a juntada da certidão negativa a ser expedida pela PGE-MT, dê-se 

vista ao Ministério Público e venham os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste, 17/04/2020. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001970-26.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA OAB - MT0010520A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. A. N. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico que por determinação da MM. 

Juíza da Primeira Vara desta Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO 

para o dia 09/07/2020 às 16h00min, que deverá ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado 

na UNIC (Universidade de Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar 

Aranda, número 241, Bloco 1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município. 

Primavera do Leste - MT, 17 de abril de 2020. DOCUMENTO ASSINADO 

DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a". Sede do Juízo e 

informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin Cerutti n. 252, Bairro 

Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 78850-000, telefone: (66) 

3500-1100.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 150204 Nr: 4500-93.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRDS-E, AGGDS, AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 Sem prejuízo, dando prosseguimento ao feito, intimem-se as partes a fim 

de que especifiquem as provas que pretendem produzir, arrolando 

eventuais testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias.Em homenagem aos 

princípios da economia e celeridade processuais, designo, desde já, 

audiência de instrução para o dia 08/10/2020, às _13h15min.Intimem-se as 

partes.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Primavera do Leste/MT, 

16/04/2020.Lidiane de Almeida Anastácio PampadoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 101054 Nr: 656-77.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 

A l i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o  d e  C u m p r i m e n t o  d e 

Sentença/Decisão->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADO, CS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprimento de Sentença (alimentos) n.º 565-77.2011.811.0037

Código nº 101054.

Vistos etc.

Cuida-se de execução de alimentos que tramita pelo rito do artigo 528, §3º 

e seguintes, do Código de Processo Civil.

Às partes entabularam acordo às f. 109/111, sendo determinada a soltura 

do executado e oportunizada vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação sobre a transação (f. 115), sendo este favorável aos 

termos do acordo (f. 151-v).

Compulsando atentamente os autos, verifico que a transação celebrada 

entre as partes pende de homologação por este Juízo, o que passo a 

fazer nos seguintes termos:

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

Sem custas, face à gratuidade da justiça.

Defiro o pedido de f.165/165-v. Oficie-se conforme postulado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Publicada e registrada no sistema Apolo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 17/04/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 135440 Nr: 7135-81.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBF, KDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, Andresa Martignago de Souza - 

OAB:13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 Execução de Alimentos n.º 7135-81.2014.811.0037

Código nº 135440.

Vistos etc.

Diante da demasiada discrepância observada quanto ao valor atualizado 

do débito alimentar, em consonância com o parecer ministerial de f. 

319/320, determino a remessa dos autos à Contadoria do Juízo a fim de 
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dirimir a celeuma existente. Consigno prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação do cálculo.

Após, vista às partes para manifestação, no prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias.

Em seguida ao Ministério Público para parecer e, após, conclusos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 17/04/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006797-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI SOUZA FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerida para se manifestar sobre o interesse na 

realização de audiência de conciliação ante o desinteresse da parte 

requerente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008359-95.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA SANTOS SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo nº 1008359-95.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: 

Natalia Santos Soares Requerido: Porto Seguro Cia de Seguros Vistos etc. 

Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial 

para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ 

- 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 14 de janeiro de 2019. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito em Subst. Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008359-95.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA SANTOS SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 123 de 795



PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1008359-95.2018.8.11.0037 - PJE Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: 

Natália Santos Soares Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguro e CIA. 

Vistos etc. Considerando o entendimento jurisprudencial da necessidade 

do prévio requerimento administrativo, intime-se a parte autora para que 

protocole o pedido administrativamente, a contar da intimação, o qual 

deverá ser juntado aos autos ou apresente ata notarial de constatação da 

recusa administrativa, especificamente em nome da parte autora ou 

comprove o protocolo por meio do envio de e-mail, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção. Decorrido o prazo ou aportando aos autos o 

protocolo administrativo ou comprovação da recusa, certifique-se e voltem 

os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste (MT), 13 de fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006786-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON FERNANDO CIRIACO SAPUCAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerida para se manifestar no prazo de 15(quinze) dias 

sobre o interesse na realização de audiência de conciliação ante a 

manifestação do desinteresse da parte requerente.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001715-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO GONCALVES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELYDA CRISTINA DE CARVALHO OAB - MT15092/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n º 

1001715-73.2017.8.11.0037 Ação de Obrigação de Fazer Requerente: 

Marcelo Augusto Gonçalves Viana Requerido: Sul América Companhia de 

Seguro de Saúde Vistos etc. Mantenho a aplicação da sanção processual 

(Id.11432953) eis que a comunicação de desinteresse na conciliação, 

para efeito de justificativa da ausência na audiência de conciliação, 

somente é admitida se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual, conforme disposição expressa 

do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil. No que tange ao pedido 

de extinção processual por perda de objeto, há que se registrar que a 

ação não se limita ao pedido de custeio de tratamento domiciliar, 

abrangendo outro pedido de mérito (danos morais), motivo pelo qual não 

houve perda superveniente do interesse processual em decorrência da 

mencionada solicitação de cancelamento de apólice do seguro saúde. 

Intime-se a parte autora para manifestar-se sobre os novos documentos 

juntados pela parte requerida, especificamente solicitação de 

cancelamento de apólice do seguro saúde e comprovante de dados 

cadastrais do consumidor, em 15 (quinze) dias (CPC, art.437, §1º). 

Expirado o prazo, conclusos para deliberação. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 08 de janeiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006779-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE ARAUJO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1006779-30.2018.8.11.0037- PJE Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: 

Rafael de Araújo de Oliveira Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguro e 

CIA. Vistos etc. Considerando o entendimento jurisprudencial da 

necessidade do prévio requerimento administrativo, intime-se a parte 

autora para que protocole o pedido administrativamente, a contar da 

intimação, o qual deverá ser juntado aos autos ou apresente ata notarial 

de constatação da recusa administrativa, especificamente em nome da 

parte autora ou comprove o protocolo por meio do envio de e-mail, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. Decorrido o prazo ou 

aportando aos autos o protocolo administrativo ou comprovação da 

recusa, certifique-se e voltem os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 17 de fevereiro de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001354-85.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA LEOBET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS REZENDE OAB - MT0008987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TETSUYA UEDA (REQUERIDO)

EMICA UEDA (REQUERIDO)

MINORO UEDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1001354-85.2019.8.11.0037; 

REQUERENTE: ANGELA MARIA LEOBET REQUERIDO: TETSUYA UEDA, 

MINORO UEDA, EMICA UEDA O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL 

DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. 

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 16/10/2019, às 14h40min, na sala de conciliação do Edifício do 

Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam 

cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para que compareçam na 

oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

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

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) 

advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do Leste - MT, 9 de 

agosto de 2019. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: 

RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006032-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICHARD GAERTNER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA PJe nº 1006032-17.2017.8.11.0037 

Ação Monitória Requerente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do 

Médio Leste de Mato Grosso Requerido: Richard Gaertner Vistos etc. 

Trata-se de ação monitória proposta por Cooperativa de Crédito de Livre 
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Admissão do Médio Leste de Mato Grosso em face de Richard Gaertner, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do trâmite 

processual, as partes transigiram, requerendo a suspensão processual, 

nos termos do artigo 313, II, do Código de Processo Civil. Formalizados os 

autos, vieram para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação Homologo o acordo formulado entre as partes, com fulcro no 

artigo 200, caput, do Código de Processo Civil. Destarte, suspendo o 

curso processual, com fulcro no artigo 313, II, c/c artigo 922, ambos do 

Código de Processo Civil, durante o prazo concedido pelo credor para que 

o devedor cumpra voluntariamente a obrigação. Expirado o prazo, 

intimem-se as partes para prestarem informação quanto ao integral 

adimplemento da obrigação, em 10 (dez) dias. As inscrições nominais, 

notadamente no SCR, serão baixadas nos tempo e forma previstos na 

cláusula 6 do acordo homologado. Arquive-se provisoriamente, com 

exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do Provimento nº 

10/2007 - CGJ. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 16 de abril 

de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004198-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIR FRODER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerida para se manifestar no prazo de 15(quinze) dias, 

sobre os documentos juntados nos Id 25828231

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007079-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO SOUSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente para se manifestar, no prazo legal sobre os 

Embargos de Declaração Id 31311126.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004200-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDILANIA APARECIDA COUTINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerida para se manifestar no prazo de 15(quinze) dias 

sobre o interesse na realização de audiência de conciliação ante a 

manifestação do desinteresse da parte requerente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002948-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMAR MACHADO DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a parte requerida para se manifestar no prazo de 15(quinze) dias 

sobre o interesse na realização de audiência de conciliação ante a 

manifestação do desinteresse da parte requerente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006756-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ARITANA ZEBALOS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente para no prazo de 15(quinze) dias querendo 

impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001400-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente para no prazo de 15(quinze) dias apresentar as 

contrarrazões ao recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002508-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

T. A. V. GUIMARAES SERVICOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CRESTANI FAVA OAB - MT13031-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINDA TERESINHA SCHUSTER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1002508-75.2018.8.11.0037 (PJe) Ação de Execução Exequente: T.A.V. 

Guimarães Serviços Executada: Minda Terezinha Schuster Vistos etc. 

Trata-se de ação de execução proposta por T.A.V. Guimarães Serviços 

em face de Minda Terezinha Schuster, ambas qualificadas nos autos em 

epígrafe. No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, 

requerendo a suspensão processual, nos termos do artigo 313, II, do 

Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram para deliberação. 

É o relatório. Fundamento. Decido. Traduzindo o procedimento composição 

sobre direitos passíveis de transação Homologo o acordo formulado entre 

as partes, com fulcro no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil. 

Custas processuais e honorários advocatícios consoante pactuado. 

Destarte, suspendo o curso processual, com fulcro no artigo 313, II, c/c 

artigo 922, ambos do Código de Processo Civil, durante o prazo concedido 

pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação. 

Expirado o prazo, intimem-se as partes para prestarem informação quanto 

ao integral adimplemento da obrigação, em 10 (dez) dias. Arquive-se 

provisoriamente, com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do 

artigo 2º do Provimento nº 10/2007 - CGJ. Intime-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste (MT), 16 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001034-06.2017.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

JHONATTA ANTUNES MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FELICIO DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

CARLOS LUIZ POLLI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1001034-06.2017.8.11.0037 (PJe) Ação de Execução de Título 

Extrajudicial Exequente: Jhonatta Antunes Machado Executados: Antonio 

Felício da Silva Junior e Carlos Luiz Polli Vistos etc. Trata-se de ação de 

execução de título extrajudicial proposta por Jhonatta Antunes Machado 

em face de Antonio Felício da Silva Junior e Carlos Luiz Polli, todos 

qualificados nos autos em epígrafe. Antes de formada a angularidade da 

relação jurídica processual, a parte exequente noticiou o pagamento do 

débito, postulando pela extinção do feito (Num. 28298170). Isso posto, 

extinto o crédito pelo pagamento, julgo extinta por sentença a execução 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Baixe-se eventual medida judicial 

restritiva. Custas pela parte autora ante a ausência de integralização da 

angularidade da relação jurídica processual. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C. 

Primavera do Leste (MT), 16 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007217-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MONSANTO DO BRASIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DEFENTI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI OAB - MT9373-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1007217-56.2018.8.11.0037 (PJe) Ação de Cobrança Requerente: 

Monsanto do Brasil Ltda. Requerido: Luiz Defenti Vistos etc. Trata-se de 

ação de cobrança proposta por Monsanto do Brasil Ltda. em face de Luiz 

Defenti, ambos qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do trâmite 

processual, as partes transigiram, requerendo a suspensão processual, 

nos termos do artigo 313, II, do Código de Processo Civil. Formalizados os 

autos, vieram para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação Homologo o acordo formulado entre as partes, com fulcro no 

artigo 200, caput, do Código de Processo Civil. Custas processuais e 

honorários advocatícios consoante pactuado. Destarte, suspendo o curso 

processual, com fulcro no artigo 313, II, c/c artigo 922, ambos do Código 

de Processo Civil, durante o prazo concedido pelo credor para que o 

devedor cumpra voluntariamente a obrigação. Expirado o prazo, 

intimem-se as partes para prestarem informação quanto ao integral 

adimplemento da obrigação, em 10 (dez) dias. Arquive-se provisoriamente, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 - CGJ. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 16 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001354-85.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA LEOBET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS REZENDE OAB - MT0008987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TETSUYA UEDA (REQUERIDO)

EMICA UEDA (REQUERIDO)

MINORO UEDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1001354-85.2019.8.11.0037; 

REQUERENTE: ANGELA MARIA LEOBET REQUERIDO: TETSUYA UEDA, 

MINORO UEDA, EMICA UEDA O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL 

DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. 

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 16/10/2019, às 14h40min, na sala de conciliação do Edifício do 

Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam 

cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para que compareçam na 

oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

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

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) 

advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do Leste - MT, 9 de 

agosto de 2019. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: 

RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001354-85.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA LEOBET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS REZENDE OAB - MT0008987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TETSUYA UEDA (REQUERIDO)

EMICA UEDA (REQUERIDO)

MINORO UEDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1001354-85.2019.8.11.0037 (PJe) Ação de Cobrança Requerente: Angela 

Maria Leobet Requeridos: Tetsuya Ueda e Outras Vistos etc. Trata-se de 

ação de cobrança proposta por Angela Maria Leobet em face de Tetsuya 

Ueda, Minoru Ueda e Emica Ueda, todos qualificados nos autos em 

epígrafe. No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, 

requerendo a suspensão processual, nos termos do artigo 313, II, do 

Código de Processo Civil. Formalizados os autos, vieram para deliberação. 

É o relatório. Fundamento. Decido. Traduzindo o procedimento composição 

sobre direitos passíveis de transação Homologo o acordo formulado entre 

as partes, com fulcro no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil. 

Custas processuais e honorários advocatícios consoante pactuado. 

Destarte, suspendo o curso processual, com fulcro no artigo 313, II, c/c 

artigo 922, ambos do Código de Processo Civil, durante o prazo concedido 

pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação. 

Expirado o prazo, intimem-se as partes para prestarem informação quanto 

ao integral adimplemento da obrigação, em 10 (dez) dias. Arquive-se 

provisoriamente, com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do 

artigo 2º do Provimento nº 10/2007 - CGJ. Intime-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste (MT), 16 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035986-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI VINICIUS GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO Intimo a parte autora para impugnar contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001275-09.2019.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA SEBASTIANA FRANCA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Intimo a parte autora para impugnar contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006529-60.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELY OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Intimo a parte autora para impugnar a contestação no prazo 

legal.

Citação

Citação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001354-85.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA LEOBET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS REZENDE OAB - MT0008987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TETSUYA UEDA (REQUERIDO)

EMICA UEDA (REQUERIDO)

MINORO UEDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Erro de intepretação na 

linha: ' EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1001354-85.2019.8.11.0037 

Valor da causa: R$ 226.447,58 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL, Cobrança de 

Aluguéis - Sem despejo]->OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS (1289) POLO 

ATIVO: Nome: ANGELA MARIA LEOBET Endereço: Rua Turin, 436, Jardim 

Italia, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: 

Nome: TETSUYA UEDA Endereço: Rua Burle Marx, 324, Jardim Paraíso, 

LUÍS E MAGALHÃES - BA - CEP: 47850-000 Nome: MINORO UEDA 

Endereço: Rua Burle Marx, 324, Jardim Paraíso, LUÍS E MAGALHÃES - BA 

- CEP: 47850-000 Nome: EMICA UEDA Endereço: Rua Burle Marx, 324, 

Jardim Paraíso, LUÍS E MAGALHÃES - BA - CEP: 47850-000 Senhor(a): 

REQUERIDO: TETSUYA UEDA, MINORO UEDA, EMICA UEDA A presente 

carta tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do 

processo acima indicado, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

descritas no corpo deste documento, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada, na qual será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, nos termos do art. 

334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Conciliação - Fórum Data: 16/10/2019 Hora: 14:40 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados 

ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento 

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

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 

8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da 

audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa 

deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). 7. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PRIMAVERA DO LESTE, 9 de agosto de 2019. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação de Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001354-85.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA LEOBET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS REZENDE OAB - MT0008987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TETSUYA UEDA (REQUERIDO)

EMICA UEDA (REQUERIDO)

MINORO UEDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Erro de intepretação na 

linha: ' EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1001354-85.2019.8.11.0037 

Valor da causa: R$ 226.447,58 ESPÉCIE: [ARRAS OU SINAL, Cobrança de 

Aluguéis - Sem despejo]->OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS (1289) POLO 

ATIVO: Nome: ANGELA MARIA LEOBET Endereço: Rua Turin, 436, Jardim 

Italia, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: 

Nome: TETSUYA UEDA Endereço: Rua Burle Marx, 324, Jardim Paraíso, 

LUÍS E MAGALHÃES - BA - CEP: 47850-000 Nome: MINORO UEDA 

Endereço: Rua Burle Marx, 324, Jardim Paraíso, LUÍS E MAGALHÃES - BA 

- CEP: 47850-000 Nome: EMICA UEDA Endereço: Rua Burle Marx, 324, 

Jardim Paraíso, LUÍS E MAGALHÃES - BA - CEP: 47850-000 Senhor(a): 

REQUERIDO: TETSUYA UEDA, MINORO UEDA, EMICA UEDA A presente 

carta tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do 

processo acima indicado, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 
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descritas no corpo deste documento, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada, na qual será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, nos termos do art. 

334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Conciliação - Fórum Data: 16/10/2019 Hora: 14:40 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados 

ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento 

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

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 

8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da 

audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa 

deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). 7. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PRIMAVERA DO LESTE, 9 de agosto de 2019. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação de Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001226-31.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI BRUNETTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001226-31.2020.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A REQUERIDO: ELOI BRUNETTA Vistos. Aguarde-se a 

resposta do ofício encaminhado no ID nº 30231867. Após, remetam os 

autos conclusos para análise da petição retro. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de abril 

de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002003-16.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPEED RACING AUTO CENTER EIRELI - EPP (EXECUTADO)

MARCOS ROBERTO CAMARGO (EXECUTADO)

MARCIA VANDERLEA DE MATHIA CAMARGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002003-16.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB 

PRIMAVERA MT EXECUTADO: SPEED RACING AUTO CENTER EIRELI - EPP, 

MARCOS ROBERTO CAMARGO, MARCIA VANDERLEA DE MATHIA 

CAMARGO Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto 

por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO – SICOOB PRIMAVERA MT em face de SPEED RACING 

AUTO CENTER EIRELLI - EPP, MARCOS ROBERTO CAMARGO e MÁRCIA 

VANDERLEA DE MATHIA CAMARGO, devidamente qualificados nos autos. 

Intimem-se as partes executadas para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuem o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizado, sob 

pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil. Em 

caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, nos 

termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo intimar as 

partes executadas imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 

272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de abril 

de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001531-15.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (EXECUTADO)

BR PARTICIPACOES E INVESTIMENTO LTDA (EXECUTADO)

IURI FRANCO ROCHA (EXECUTADO)

GILBERTO BELINATO (EXECUTADO)

ANTONIO CARLOS IENERICH (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1001531-15.2020.8.11.0037 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA, IURI FRANCO ROCHA, GILBERTO BELINATO, BR PARTICIPACOES E 

INVESTIMENTO LTDA, ANTONIO CARLOS IENERICH Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO em face de BR COMERCIO 

DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, IURI FRANCO ROCHA, GILBERTO 

BELINATO, ANTONIO CARLOS IENERICH e BR PARTICIPACOES E 

INVESTIMENTO LTDA, todos devidamente qualificadas nos autos. Citem-se 

as partes executadas para pagarem a dívida no valor de R$ 403.669,96 

(quatrocentos e três mil seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e 

seis centavos), acrescida das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10%, no prazo de 03 

(três) dias, a contar da citação. Do mandado de citação deverá constar, 

também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Ofi-cial de 

Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 
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lavrando-se auto, com intimações dos executados. A penhora recairá 

sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo se outros forem 

indicados pelas partes executadas e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente. Não encontrados os executados, 

havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao 

arresto de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o 

processo na forma do artigo 830 do Código de Processo Civil. Formalizada 

a penhora por qualquer dos meios legais, dela serão imediatamente 

intimados os executados. A intimação da penhora será feita ao advogado 

dos executados ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. Se 

não houver constituído advogado nos autos, os executados serão 

intimados pessoalmente, de preferência por via postal. Ressalte-se que os 

executados devem permanecer na posse dos bens, na qualidade de fiéis 

depositários, se não houver oposição do autor. Caso não sejam 

localizados bens, os executados devem ser intimados a indicá-los em 

cinco dias, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) do valor da 

causa, se constatada a omissão (artigo 774 do CPC). Os executados 

deverão ter ciência de que, nos termos do artigo 827, §1º, do Código de 

Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 

honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Os 

executados poderão apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 

oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, artigo 

915). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirá que os executados requeiram o 

pagamento do saldo remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(CPC, artigo 916). Ficam os executados advertidos de que a rejeição dos 

embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 

elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de 

outras penalidades previstas em lei. As citações, intimações e penhoras 

realizar-se-ão na forma dos artigos 212 a 217 do Código de Processo 

Civil. A cópia desta decisão vale como certidão para fins do artigo 828 do 

Código de Processo Civil, desde que com selo de autenticidade. 

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 15 de 

abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001531-15.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (EXECUTADO)

BR PARTICIPACOES E INVESTIMENTO LTDA (EXECUTADO)

IURI FRANCO ROCHA (EXECUTADO)

GILBERTO BELINATO (EXECUTADO)

ANTONIO CARLOS IENERICH (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001809-16.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR PARTICIPACOES E INVESTIMENTO LTDA (EXECUTADO)

RICARDO AUGUSTO MARCATO (EXECUTADO)

CENTRO SEEDS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1001809-16.2020.8.11.0037 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: CENTRO SEEDS COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA, BR PARTICIPACOES E INVESTIMENTO LTDA, 

RICARDO AUGUSTO MARCATO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

ajuizada pelo COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI em face de CENTRO SEEDS 

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, RICARDO AUGUSTO 

MARCATO e BR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, todos 

devidamente qualificadas nos autos. Citem-se as partes executadas para 

pagarem a dívida no valor de R$ 123.573,45 (Cento e vinte e três mil 

quinhentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos), acrescida 

das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

fixados no patamar de 10%, no prazo de 03 (três) dias, a contar da 

citação. Do mandado de citação deverá constar, também, a ordem de 

penhora e avaliação a ser cumprida pelo Ofi-cial de Justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimações dos executados. A penhora recairá sobre os bens 

indicados pela parte exequente, salvo se outros forem indicados pelas 

partes executadas e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente. Não encontrados os executados, havendo bens de sua 

titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 

quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo na forma 

do artigo 830 do Código de Processo Civil. Formalizada a penhora por 

qualquer dos meios legais, dela serão imediatamente intimados os 

executados. A intimação da penhora será feita ao advogado dos 

executados ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. Se não 

houver constituído advogado nos autos, os executados serão intimados 

pessoalmente, de preferência por via postal. Ressalte-se que os 

executados devem permanecer na posse dos bens, na qualidade de fiéis 

depositários, se não houver oposição do autor. Caso não sejam 

localizados bens, os executados devem ser intimados a indicá-los em 

cinco dias, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) do valor da 

causa, se constatada a omissão (artigo 774 do CPC). Os executados 

deverão ter ciência de que, nos termos do artigo 827, §1º, do Código de 

Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 

honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Os 

executados poderão apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 

oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, artigo 

915). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirá que os executados requeiram o 

pagamento do saldo remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(CPC, artigo 916). Ficam os executados advertidos de que a rejeição dos 

embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 

elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de 

outras penalidades previstas em lei. As citações, intimações e penhoras 

realizar-se-ão na forma dos artigos 212 a 217 do Código de Processo 

Civil. A cópia desta decisão vale como certidão para fins do artigo 828 do 

Código de Processo Civil, desde que com selo de autenticidade. 

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 15 de 

abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001809-16.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))
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ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR PARTICIPACOES E INVESTIMENTO LTDA (EXECUTADO)

RICARDO AUGUSTO MARCATO (EXECUTADO)

CENTRO SEEDS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1001796-17.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIARA MOTORS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO SOLIGO OAB - MS2464-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI VITORIO MARCHETT (REU)

CAROLINA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1001796-17.2020.8.11.0037 AUTOR(A): ITACIARA MOTORS LTDA REU: 

ELOI VITORIO MARCHETT, CAROLINA IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA - ME Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida 

por ITACIARA MOTORS LTDA em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A., qualificados nos autos. Ante a 

comprovação do requerimento administrativo (ID nº 31024733/31024735) 

recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar 

contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada contestação, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, 

apresente impugnação à contestação. Cumpre esclarecer que nos 

mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito 

– CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os 

processos que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o 

número dos processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são 

realizadas as avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de 

possibilitar uma tentativa de acordo. Oportuno ressaltar que até o presente 

momento não há informações acerca da designação de novos mutirões. 

Ademais, impende esclarecer que é de praxe em relação a feitos de 

DPVAT que eventual acordo somente é oferecido após a apresentação de 

contestação, assim, por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido 

da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de abril 

de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007889-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE TAVARES PASSOS (REU)

GISELE TAVARES PASSOS 02624599142 (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1007889-64.2018.8.11.0037 IGUACU 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA GISELE TAVARES PASSOS 02624599142 

e outros Vistos. Ante a impossibilidade de citar as partes requeridas 

pessoalmente citem-as, via edital com prazo de 20 (vinte) dias para que se 

considere realizada a citação, nos termos do artigo 256 e 257, III, ambos 

do Código de Processo Civil. Após, em caso de inércia das partes 

requeridas no prazo previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, 

desde já, nomeio o Defensor Público atuante na comarca, como curador 

especial, em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código 

de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão. Em seguida, 

dê-se vista dos autos a parte requerente para se manifestar, no prazo 

legal. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001530-30.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON CRISTIANO SCHVAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001530-30.2020.8.11.0037. AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO REU: ANDERSON CRISTIANO SCHVAN Vistos. Trata-se de 

AÇÃO MONITÓRIA movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO em 

face de ANDERSON CRISTIANO SCHVAN, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação 

adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por 

prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a monitória é 

pertinente (art. 700 do CPC). Não estando presentes as hipótese de 

improcedência liminar do pedido, defiro a expedição de mandado de 

pagamento e concedo à parte requerida o prazo de 15 (quinze) dias para 

o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco 

por cento) do valor da causa, conforme determinação legal do artigo 701, 

caput, do Código de Processo Civil, ficando isento do pagamento de 

custas processuais se o cumprir no prazo, nos termos do §1º do artigo 

supracitado. Fica facultado a parte requerida, no mesmo prazo, opor, nos 

próprios autos, Embargos à Ação Monitória, alertando-a de que, nos 

termos do artigo 702, §2º, do Código de Processo Civil, quando esta alegar 

que a parte autora pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á 

declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando 

demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição 

liminar, se esse for o único fundamento. Ainda, poderá a parte requerida, 

no prazo para oposição dos Embargos, reconhecendo o crédito da 

Exequente e, comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

objeto da pretensão monitória, acrescido das custas e dos honorários 

advocatícios de 5% (art. 701, parte final, do Código de Processo Civil), 

requerer o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescida da correção monetária e dos juros legais, nos termos dos 

artigos 916 c/c 701, §5º, ambos do Código de Processo Civil. Fica a parte 

requerida alertada de que, não sendo cumprido o mandado, não sendo 

opostos Embargos Monitórios e não sendo requerido o parcelamento na 

forma dos artigos acima citados, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, na forma do artigo 702, §8º, do Código de Processo 

Civil, seguindo-se à fase de cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 513 e seguintes do Código de Processo Civil. Cite-se. Ressalte-se 

que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, 

em respeito à primazia da autocomposição, designo audiência de 

conciliação para o dia 09/07/2020, às 15h20min, a ser realizada pelo 

conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. Intimem-se as partes, na 

pessoa de seus respectivos advogados, para comparecerem a audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 

Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado, 

carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º, ambos do Código de Processo Civil, fica vedado o exercício da 

faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 
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expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 15 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001530-30.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON CRISTIANO SCHVAN (REU)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006079-20.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO OAB - MT14073/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MUSSI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006079-20.2019.8.11.0037. REQUERENTE: NOVA SINOP 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA REQUERIDO: LEANDRO 

MUSSI Vistos. Da análise dos autos, verifico que o requerido foi citado por 

via postal, conforme Aviso de Recebimento de ID nº 26495653, o qual, no 

entanto, foi assinado por terceiro estranhos à lide. Conforme entendimento 

já pacificado pela jurisprudência pátria, para a validade da citação de 

pessoa física por via postal, é necessária a entrega da correspondência 

registrada diretamente ao destinatário ou por quem tenha poderes 

bastantes para fazê-lo. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - CITAÇÃO - VIA POSTAL -PESSOA NATURAL - ENTREGA 

PESSOAL - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA 

DEMANDA. Para a validade da citação de pessoa natural pela via postal é 

necessário o recebimento da correspondência diretamente pelo citando, 

cuja ciência deve ser registrada mediante assinatura no recibo. 

Considera-se nulo o ato citatório realizado com entrega da carta a terceiro 

estranho ao processo, mesmo que no endereço da pessoa a ser citada. 

Preliminar de nulidade da citação acolhida. (TJ-MG - AC: 

10702100039701001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de 

Julgamento: 24/04/2018, Data de Publicação: 07/05/2018). PROCESSO 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO VIA POSTAL. CÓDIGO DE 

DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ASSINATURA DE TERCEIRO. REVELIA. 

RECURSO PROVIDO. A citação feita por via postal, para ser considerada 

válida, exige o recebimento pessoal do réu e sua respectiva assinatura, 

não servindo a assinatura de terceiro estranho à lide. Precedentes (REsp 

810.934/RS). O vício de citação é transrescisório e apesar de situado no 

plano da validade, jamais se convalida, podendo, inclusive, ser alegado 

após o prazo de ação rescisória por meio da ação de querela nullitatis. 

Recurso conhecido e, no mérito, provido. (TJ-AM 40034146220148040000 

AM 4003414-62.2014.8.04.0000, Relator: Wellington José de Araújo, Data 

de Julgamento: 23/04/2018, Segunda Câmara Cível). Ante o exposto, e 

considerando que a citação válida da parte constitui pressuposto de 

validade do processo, torno nula a citação de ID nº 26495653. Sem 

prejuízo, para prosseguimento do feito, proceda-se a citação do requerido 

por meio do oficial de justiça, no endereço constante no AR de 

recebimento. Após, intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de abril 

de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006079-20.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO OAB - MT14073/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MUSSI (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000001-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM (EXECUTADO)

OLGA IOLANDA LERNER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000001-44.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A 

EXECUTADO: ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM, OLGA IOLANDA 

LERNER Vistos. Intime-se a parte exequente para, em 10 (dez) dias, trazer 

aos autos certidão atualizada da matrícula do imóvel dado em garantia, 

quando, então, serão analisados os pedidos de ID nº 30959116. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 15 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005190-66.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA IZABEL DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1005190-66.2019.8.11.0037 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: MARIA IZABEL DA 

SILVA Vistos. Defiro o pedido retro. Cumpra-se conforme requerido. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002514-48.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL OUVERNEY ROCCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002514-48.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A EXECUTADO: DANIEL OUVERNEY 

ROCCO Vistos. Defiro o pedido de ID nº 30410054. Determino a penhora a 

termo do imóvel registrado sob a matrícula nº 1.101 do CRI desta Comarca. 

Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado. A intimação da penhora será feita ao 

advogado do executado. Se não houver constituído advogado nos autos, 
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o executado será intimado pessoalmente. Conste que, em relação aos 

imóveis alienados fiduciariamente e hipotecados, a penhora recairá sob os 

créditos existentes, devendo o exequente qualificar eventual cônjuge, 

credor hipotecário, e coproprietários, trazendo o endereço e comprovação 

do recolhimento das despesas para intimação. Após a lavratura do termo 

de penhora, providencie-se a intimação, pessoal ou na pessoa do 

representante(s) legal, de eventual(is) cônjuge, de credor(es) 

hipotecário(s) e coproprietário(s), e demais pessoas previstas no artigo 

799 do Código de Processo Civil. Para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, deverá ser averbada a penhora no registro 

competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo de 

penhora. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do 

Leste/MT, 15 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001194-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELSA APARECIDA PONCHIO MONTORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001194-94.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ELSA APARECIDA PONCHIO 

MONTORO REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos e examinados. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA proposta por ELSA APARECIDA PONCHIO MONTORO contra 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA S/A LTDA, ambos 

qualificados. De acordo com a autora, após uma inspeção, os agentes da 

requerida fizeram constar no referido Termo as seguintes observações: 

“medidor com código (932), trocado para aferição” e “medidor com borne 

serrado”, razão pela qual realizaram a troca do medidor de consumo de 

energia elétrica do domicílio da Reclamante, UC 1664780-2, com base em 

alegações de irregularidade. Diz que, embora tenha acompanhado todo o 

procedimento, não pôde se opor, tendo em vista as imposições unilaterais 

da prestadora de serviço de energia elétrica. Relata, também, que o 

preposto da requerida, oportunamente, preencheu a próprio punho um 

suposto Agendamento de Avaliação Técnica de Medidor nº 1562523, em 

nome da consumidora, para o dia 27.12.2017, às 08h00m, na IPEM/MT, 

localizada no município de Cuiabá/MT. Todavia, afirma que após a 

inspeção e troca do medidor de consumo de energia elétrica, foi 

surpreendida com a fatura de dezembro/2017, com vencimento em 

26.01.2018, no valor de R$662,52 (seiscentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta e dois centavos). Assevera que, após procurar a requerida a 

fim de questionar as cobranças, recebeu uma Carta Cliente, notificando-a 

de uma apuração de consumo não faturado de 2.683 kWh (dois mil 

seiscentos e oitenta e três) quilos watts, acarretando em um ‘suposto 

débito relativo a Recuperação de Consumo Não Faturado’ no importe de 

R$2.072,53 (dois mil, setenta e dois reais e cinquenta e três centavos), 

com vencimento em 20.02.2018. Requereu, em tutela antecipada inaudita 

altera pars, para determinar que a ré se ABSTENHA de efetuar a 

suspensão do fornecimento de energia de elétrica ou seu imediato 

RESTABELECIMENTO, caso já tenha sido interrompido, em face do não 

pagamento do débito pretérito, bem como, se abstenha de inscrever o 

nome do autor nos órgãos SPC E SERASA, e por fim, estabeleça 

ASTREINTES caso descumprimento da ordem. No mérito, requereu o 

reconhecimento da inexigibilidade das faturas de dezembro/2017 e 

janeiro/2018, bem como restituição em dobro do valor pago referente à 

primeira fatura do parcelamento efetuado, bem como a condenação da 

requerida ao pagamento dos danos morais que alega ter experimentado. A 

tutela de urgência foi deferida, mediante prestação de caução, ocasião em 

que foi concedido à parte autora o benefício da justiça gratuita (ID 

12114800). No ID 13753339, foi deferido o parcelamento da caução em até 

06 parcelas, tendo a autora comprovado o pagamento da primeira parcela 

no ID. 33961278. Realizada audiência de conciliação, as partes não 

realizaram acordo (ID. 18478568). Contestação apresentada no id. 

19005367, oportunidade em que a empresa ré alegou que a cobrança dos 

valores é devida; que após a detecção, em 17 de novembro de 2017, de 

irregularidade no medidor de consumo sob responsabilidade da Parte 

Autora, identificado pela Unidade Consumidora n° 1664780-2, verificou-se 

“Medidor com Código de alerta (932); Trocado para aferição e Medidor 

com o bonne serrado”, a Concessionária de energia elétrica lavrou o TOI 

nº 681405, e promoveu revisão no faturamento do serviço prestado; que a 

diferença entre a energia utilizada e não computada, totalizou o 

equivalente a 2.683 kWh, resultando no montante de R$ 2.072,53 (dois mil 

setenta e dois reais e cinquenta e três centavos). A autora apresentou 

réplica no ID. 20557428. A autora requereu o julgamento antecipado da lide 

(id. 21178124). Por sua vez, o requerido requereu a juntada de 

documentos (id. 21194878). Dos documentos juntados, manifestou-se a 

parte autora no ID. 22104579. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, 

em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. Inversão do 

ônus da prova: É fato sabido e notório que para a inversão do ônus da 

prova consubstanciado no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, devem ser 

analisados observando os requisitos legais: a verossimilhança das 

alegações e a hipossuficiência. Ressalto que a teoria da distribuição do 

ônus da prova flexibiliza ao juiz a distribuição do ônus probatório conforme 

seu livre convencimento. Desta forma, aquela visão estática que, 

aprioristicamente, obriga ao autor provar os fatos constitutivos de seu 

direito invocado e, ao réu, os fatos obstativos da pretensão contra ele 

articulada, sem levar em consideração as condições probatórias de cada 

parte, não condiz com os preceitos da atual sistemática do Processo Civil 

Brasileiro que busca dar maior subsídio à parte hipossuficiente da relação 

processual, isto é, sobre quem não tem condições de fazer a melhor 

prova capaz de lhe assegurar o direito por ela invocado. Ademais, in 

casu, tratando-se a requerida de uma fornecedora de serviços, a 

inversão do ônus da prova é ope legis, conforme vemos do julgado do 

egrégio TJMT e artigo 14, §3º, do CDC, abaixo transcritos: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO 

- SEGURADO - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA - PRETENDIDA 

APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO 

SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO 

CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - 

RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – 

DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Em havendo pagamento da 

indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações 

que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação 

de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, 

no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa 

do Consumidor. A responsabilidade civil das concessionárias 

exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo 

(art. 37, §6º, da CF). O Código do Consumidor presume o defeito do 

produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o 

defeito não existe (arts. 12, §3º, II, e 14, §3º, I). Por esta razão, a inversão 

do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao 

fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano 

ocor reu  por  cu lpa  exc lus iva  da  v í t ima/ te rce i ro  (N . U 

0029294-32.2014.8.11.0000, AI 29294/2014, DESA.MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014) (grifei). Art. 14. O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...] §3° O fornecedor de serviços 

só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. [...] Desse modo, defiro a inversão do ônus da prova como 

requerido pela autora, eis que deriva da própria lei. Da juntada de novos 

documentos: Em exame à manifestação da requerida ao id. 21194878, 

indefiro o pedido da requerida de produção de prova documental 

considerando que se encontra preclusa. Ocorre que, incumbe à parte 

requerida instruir a contestação com os documentos destinados a provar 

suas alegações sob pena de preclusão, com exceção aos documentos 
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destinados a provar fatos supervenientes ou contrapô-los e àqueles que 

se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis posteriormente, 

cabendo à parte comprovar tais situações (inteligência dos artigos 434 e 

435 do CPC). Todavia, a requerida quer acostar documentos e nada diz 

sobre eventual impossibilidade de juntá-los no momento apropriado. 

Portanto, determino o desentranhamento dos documentos de id. 21194878. 

Não havendo questões prévias, passo ao exame do mérito. Cinge-se a lide 

na legalidade do débito cobrado pela requerida nos valores de 

R$662,52(seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois 

centavos) e R$2.072,53 (dois mil, setenta e dois reais e cinquenta e três 

centavos), referentes, respectivamente, aos meses de dezembro/2017 e 

janeiro/2018. Os fatos constitutivos da pretensão autoral são negativos, 

isto é: a ilegalidade da apuração e a inexistência do débito. Neste viés, 

apreciando a prova constante nos autos em obediência ao artigo 371 do 

CPC, julgo a pretensão autoral conforme fundamentos que seguem. 

Primeiro destaco dos autos as seguintes provas produzidas, documentos 

à contestação: Termo de Ocorrência e Inspeção nº. 681405, indicando a 

constatação de medidor com o bonne serrado; agenda de avaliação 

técnica de medidor; constatação realizada pelo IPEM, indicando a 

reprovação do medidor. É possível constatar que a requeria comprova a 

entrega de cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) à autora, bem 

como sua notificação da data, horário e local da avaliação técnica do 

medidor. Comprovou, também, a realização da perícia técnica realizada 

pelo IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO, o qual atestou que o medidor 

se encontrava com a base violada. Todavia, além das exigências do artigo 

129 da Resolução Normativa nº. 414/2010 da Aneel, a concessionária 

também deve comprovar que as irregularidades no medidor de energia 

elétrica se deram por culpa do consumidor. Nesse contexto, em que pese 

a requerida ter demonstrado a irregularidade no medidor de energia 

elétrica da autora, não comprovou que a mesma foi ocasionada pela 

consumidora. Não há documento ou Laudo Técnico que demonstre que as 

irregularidades no medidor de energia elétrica foram geradas com a 

participação do consumidor. Não bastasse isso, o art. 167, parágrafo 

único, da Resolução Normativa 414/2010 - ANEEL, descreve que “A 

responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição 

externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação 

comprovada que lhe possa ser imputada”. Nesse sentido, é o 

entendimento do TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

COBRANÇA INDEVIDA – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE 

DE IRREGULARIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO - ATOS DA 

CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PRESUNÇÃO DE 

VERACIDADE RELATIVA – AUSENTE A PROVA DE QUE A CONSUMIDORA 

DEU CAUSA À INVERSÃO ENTRE A CARGA E A LINHA DA UNIDADE 

CONSUMIDORA – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – 

RECURSO DESPROVIDO.1- Tratando-se de concessionária de serviço 

público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso 

deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento 

para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da 

Constituição Federal.2- Embora os atos da Concessionária de Serviço de 

Energia Elétrica são presumíveis como verdadeiros, porquanto 

equiparam-se aos atos da Administração Pública, admite-se prova em 

contrário, máxime porque a presunção não é absoluta.3- Para convalidar a 

cobrança da fatura emitida em decorrência de irregularidades no medidor, 

é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou 

alteração provocada pelo consumidor. No caso, não há como imputar ao 

apelado o dever de pagar a diferença no consumo de energia, pois não há 

provas de que ocasionou a inversão entre linha e cabo da unidade 

consumidora. (TJMT - SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

05/02/2019) “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO 

MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO – FATURA 

EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA- –AUSÊNCIA DE PROVA DO 

CONSUMO E DE PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA - ÔNUS DO REQUERIDO - 

COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITOS INEXISTENTES - DECISÃO MANTIDA - 

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. não foram cumpridas as 

exigências dispostas pela própria ANEEL, ao considerar que a inspeção 

não foi acompanhada, tampouco houve perícia técnica para compor o 

conjunto de evidencias de eventual irregularidade, de acordo com o art. 

129, que regula o procedimento.2. Não obstante, não há qualquer 

informação de que o desvio teria se dado em virtude de interferência da 

parte autora, ao se considerar que o medidor encontra-se em área 

externa, ou seja, exposto a ações humanas diversas e até mesmo 

vandalismo.3. Ausente perícia técnica conclusiva e relatório de avaliação 

técnica, citados na Resolução 414/2010, e diante da inexistência de 

elementos que demonstrem a culpa da parte autora pelo desvio de 

energia, a conservação da sentença é medida que se impõe.4. Vale 

registrar, ainda, que o consumidor não pode ser responsabilizado pelos 

danos causados aos equipamentos de medição situados na área externa 

“salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”, 

consoante dispõe o art. 167 da supracitada Resolução. (TJMT - N.U 

0003033-87.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019) No mesmo 

sentido, é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU 

DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA 

RECURSAL DA DEMANDADA.1. A jurisprudência deste Tribunal Superior 

firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da 

suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em 

razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de 

não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a 

comprovação inequívoca de sua autoria na fraude. Incidência da Súmula 

83 do STJ.2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 

1435885/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

30/05/2019, DJe 03/06/2019)” Nestas circunstâncias, forçoso é convir que 

não há prova e tampouco qualquer verossimilhança nas alegações da 

requerida. O artigo 373 do Código de Processo Civil, descreve o seguinte, 

verbis: Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) II – ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Desta forma, a requerida não se desincumbiu do ônus probatório de 

demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

autor. Logo, diante do onus probandi aplicável ao feito e da ausência de 

provas da regularidade da apuração do débito discutido no litígio, 

convenço-me da procedência da pretensão declaratória autoral. 

Prosseguindo, denoto que os documentos anexos à inicial demonstram o 

protesto do débito e a negativação do nome do autor, havendo, assim, 

dano moral in re ipsa, isto é, inerente ao próprio fato. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA E SPC – DANO 

MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

AFASTADA – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO. A tese 

de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, que 

conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são 

documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor probatório. Em 

razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de 

comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e 

a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, ante a 

hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da relação 

consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação dos 

serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Via de consequência, imperioso afastar a 

condenação de litigância de má-fé imposta. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (TJMT - N.U 1000250-67.2019.8.11.0034, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020) (grifei). 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA E SPC – DANO 

MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO 

PARCIALMENTE E PROVIDO. A tese de defesa da parte Recorrida se 

baseia em telas sistêmicas, que conforme entendimento sedimentado pela 

Turma Recursal Única, são documentos unilaterais desprovidos de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 
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da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Via de consequência, imperioso 

afastar a condenação do pedido contraposto. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (TJMT - N.U 1001557-05.2019.8.11.0051, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020) (grifei). 

Portanto, diante da inexistência do débito cobrado e negativação indevida 

do nome do autor, resta evidente a configuração do dano moral. Destarte, 

não remanescendo dúvidas sobre a configuração do dano moral e dever 

de indenizar, passamos ao valor da indenização. Primeiro saliento que o 

quantum a ser fixado para reparação dos danos morais deverá observar 

as seguintes finalidades: compensatória, punitiva e preventiva, além do 

grau de culpa do agente, do potencial econômico e características 

pessoais, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito 

violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e 

razoabilidade. Não se pode deixar de lado a função 

pedagógica-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir a ré 

uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. 

Por outro lado, a reparação não pode se tornar uma forma de 

enriquecimento sem causa. Portanto, considerando ainda as condições 

sociais e financeiras do autor (beneficiário da justiça gratuita), entendo 

ser suficiente para reparar o abalo sofrido o quantum de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Em relação ao pedido de restituição de indébito, é de se 

ver que a parte autora assinou um termo de confissão de dívida, 

efetuando o pagamento do valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), 

dividindo o remanescente em 06 parcelas. Todavia, pertinente registrar 

que a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ 

é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 

42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento 

indevido e a má-fé do credor. No caso ora em análise, apesar da relação 

estabelecida entre as partes ser nitidamente de consumo, em que pese 

restar comprovada a cobrança indevida, a má-fé da concessionária de 

serviço público não restou minimamente comprovada nos autos, o que por 

si só faz afastar a aplicação da regra consumerista (art. 42, parágrafo 

único), já que sua incidência causaria enriquecimento sem causa da outra 

parte. Mister ressaltar que a penalidade prevista no art. 940, do Código 

Civil e no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, 

é muito pesada, de modo que se deve entender que apenas nas hipóteses 

em que haja culpa grave ou dolo por parte de quem cobrou indevidamente, 

é que seria cabível a aplicação do dispositivo legal em comento. Em caso 

semelhante, vejamos o entendimento do E. TJMT: E M E N T A APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – 

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL 

PELO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO – “PROGRAMA LUZ PARA 

TODOS” – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DA INCORPORAÇÃO 

PELA CONCESSIONÁRIA – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – 

CAUSA MADURA – JULGAMENTO IMEDIATO – POSSIBILIDADE – MÉRITO – 

VALORES DESPENDIDOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO 

PÚBLICO COMPROVADO DOCUMENTALMENTE – PREVISÃO LEGAL DE 

INSTALAÇÃO SEM ÔNUS PARA O CONTRIBUINTE – ART. 14, §5º, DA LEI 

Nº. 10.438/2002 – RESSARCIMENTO DEVIDO – RESOLUÇÃO N. 229/2006 

DA ANEEL – TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO – RESTITUIÇÃO NA FORMA 

SIMPLES, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – 

INDENIZAÇÃO INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO EM PARTE. Conforme entendimento consolidado pelo STJ no 

REsp nº. 1.249.321/PR, submetido ao procedimento dos recursos 

repetitivos, a pretensão de restituição de valores investidos pelo 

consumidor para a construção de rede de eletrificação rural, quando 

inexistente previsão contratual de devolução do aporte financeiro (pacto 

geralmente denominado de “termo de contribuição”), rege-se pelo prazo 

prescricional vintenário ou trienal, nos moldes dos artigos 177 do Código 

Civil de 1916 ou 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil de 2002, observada a 

regra de transição do artigo 2.028 do último Códex, que somente começa a 

fluir a partir da sua incorporação ao patrimônio da concessionária (AgInt 

no REsp 1704231/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018). Nos termos do art. 14, 

§5º, da Lei Federal nº. 10.438/2002, o programa público de eletrificação 

rural prevê atendimento sem ônus para o solicitante titular de unidade 

consumidora, mas a antecipação das obras essenciais para viabilizar a 

prestação do serviço impõe o ressarcimento posterior pela 

concessionária. Logo, o proprietário da rede particular de transmissão de 

energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e 

instalação da rede, correspondente ao reclamado, sobretudo porque 

comprovado tanto a aprovação do projeto elaborado quanto os valores 

despendidos pelo contribuinte. Embora nítida a relação de consumo no 

presente caso, a restituição do indébito deve se dar de forma simples, 

ante a falta de comprovação da má-fé da concessionária de serviço 

público. O atraso na implantação do sistema de fornecimento de energia 

elétrica em imóvel rural beneficiado pelo “Programa Luz para Todos” ou 

mesmo sua realização às próprias expensas não caracteriza, por si só, 

abalo moral indenizável. (N.U 0000401-30.2011.8.11.0099, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA 

GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, 

Publicado no DJE 22/01/2020) A este respeito, aplicável, por analogia, a 

Súmula 159 do STF, que preceitua que “cobrança excessiva, mas de 

boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil” (art. 940 do 

CC/2002), destacando-se que a boa-fé se presume e a má-fé exige 

comprovação. No caso, o autor não provou a má-fé da ré, ônus que lhe 

incumbia (art. 373, I, do CPC/15), por tratar-se de fato constitutivo de seu 

direito, de modo que a devolução do indébito deve se dar de forma 

simples. Por todo o exposto, julgo procedente a pretensão autoral para: 

Declarar a inexistência dos débitos de R$662,52(seiscentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta e dois centavos) e R$2.072,53 (dois mil, setenta e 

dois reais e cinquenta e três centavos), referentes, respectivamente, aos 

meses de dezembro/2017 e janeiro/2018, referente à Unidade 

Consumidora n° 1664780-2; Condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com 

incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um 

por cento ao mês) e correção monetária pelo IPCA a contar da data do 

arbitramento; Condenar a requerida a restituição simples do valor de R$ 

210,00 (duzentos e dez reais) com incidência dos juros de mora à razão 

de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo IPCA a contar da 

data do desembolso. Consequentemente, declaro extinto o feito com 

resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. 

Destarte, condeno a parte vencida ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 

2º, do CPC. Determino, ainda, a liberação dos valores depositados à título 

de caução, em favor da parte autora. Publique-se e intimem-se. Havendo o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001194-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELSA APARECIDA PONCHIO MONTORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº. 54/2007- CGJ, 

impulsiono os presentes autos para que a parte AUTORA seja intimada 

para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar os dados bancários (nome e 

CPF/CNPJ, nome e número do banco, número de conta, agência, se é 

conta corrente ou poupança, CPF do advogado), para fins de 

transferência de valores.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003221-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONIA BORGES DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003221-50.2018.8.11.0037. EMBARGANTE: RONIA BORGES DA SILVA 

EMBARGADO: BANCO BRADESCO Vistos. Acolho a emenda à inicial de ID 

nº 30101687. Sem prejuízo, cite-se o embargado para, querendo, 

apresentar defesa, no prazo legal, observado o disposto no artigo 183 do 

Código de Processo Civil, fazendo constar as advertências legais do 

artigo 344 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de 

abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005505-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REFRIGERANTES MARAJA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT11746-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTO ANTONIO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005505-31.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: REFRIGERANTES MARAJA S.A. 

EXECUTADO: SANTO ANTONIO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - 

ME Vistos. Intime-se a parte exequente para, em 10 (dez) dias, trazer aos 

autos certidão atualizada da matrícula do imóvel indicado, quando, então, 

serão analisados os pedidos de ID nº 28156073. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 06 de 

março de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005137-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU BENNO LAUCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22892/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1005137-22.2018.8.11.0037 ROMEU 

BENNO LAUCK BANCO DO BRASIL SA Vistos. Aguarde-se a suspensão 

do processo até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 

TRF1. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002609-49.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RONIA BORGES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002609-49.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: RONIA BORGES DA SILVA Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que a parte exequente pugna pela penhora e avaliação do veículo 

CHEVROLET S10, Cor PRATA, Ano 2012/2013, Placa: EXS 3319 

RENAVAM: 00482533234, o qual encontra-se penhorado no Sistema 

Renajud (ID nº 24045856). Todavia, o veículo indicado é objeto de 

Embargos de Terceiro (1001349-29.2020.8.11.00347), onde foi 

determinada a suspensão da presente ação com relação a este bem. 

Deste modo, defiro parcialmente o pedido de ID nº 30529388. Para tanto, 

expeça-se o mandado de penhora e avaliação somente do veículo 

TOYOTA HILUX CD4X4 SRV, placa OBJ0410. Após a avaliação, 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 15 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001570-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ANGELO PETRAZZINI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001570-17.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A 

EXECUTADO: MIGUEL ANGELO PETRAZZINI Vistos. Compulsando os 

autos, antes da designação de hasta pública, cumpra-se integralmente o 

despacho de ID nº 22124926, com a finalidade de avaliar os imóveis 

penhorados no ID nº 23013708. Após a avaliação, intimem-se as partes 

para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido prazo, 

certifique-se o necessário e voltem os autos conclusos para deliberações. 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003308-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ARILIANE ALMEIDA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ARILIANE ALMEIDA SILVA (EXECUTADO)

THAISSA THALULA TERRES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1003308-06.2018.8.11.0037 BANCO 

DO BRASIL SA ARILIANE ALMEIDA SILVA & CIA LTDA - ME e outros (2) 

Vistos. Ante a impossibilidade de citar as partes executadas 

pessoalmente citem-as, via edital com prazo de 20 (vinte) dias para que se 

considere realizada a citação, nos termos do artigo 256 e 257, III, ambos 

do Código de Processo Civil. Após, em caso de inércia das partes 

executadas no prazo previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, 

desde já, nomeio o Defensor Público atuante na comarca, como curador 

especial, em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código 

de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão. Em seguida, 

dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, no prazo 

legal. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002109-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELSON ALCENO GROHS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002109-80.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: DELSON ALCENO GROHS Vistos. Ante o teor 

da petição retro, reitere-se o ofício de ID nº 28366587. Sem prejuízo, 

intime-se a parte exequente para, em 10 (dez) dias, trazer aos autos 

certidão atualizada da matrícula do imóvel indicado, quando, então, será 
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analisado o pedido de penhora de ID nº 30548247. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de 

abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001180-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COBRA SERVICO DE COBRANCA LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA SOUSA NOBRE VIANNA OAB - ES19883 (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1001180-13.2018.8.11.0037 REQUERENTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 

MELO REQUERIDO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A., COBRA 

SERVICO DE COBRANCA LTDA - ME Vistos. Sobre a petição de ID nº 

28825609, manifeste-se a parte requerente, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, retornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 15 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001936-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELTON PAULO CASTALDO VELOSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1001936-56.2017.8.11.0037 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO WELTON PAULO 

CASTALDO VELOSO Vistos. Ante a impossibilidade de citar a parte 

executada pessoalmente cite-a, via edital com prazo de 20 (vinte) dias 

para que se considere realizada a citação, nos termos do artigo 256 e 

257, III, ambos do Código de Processo Civil. Após, em caso de inércia da 

parte executada no prazo previsto no artigo 335 do Código de Processo 

Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante na comarca, como 

curador especial, em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do 

Código de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão. Em 

seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, no 

prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002313-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIELE TRAMPUSCH GONCALVES (REU)

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA CARIOCA EIRELI - ME (REU)

CARLOS CHAGAS DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN TELES NOGUEIRA OAB - MT0018134A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1002313-27.2017.8.11.0037 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: CONSTRUTORA E IMOBILIARIA 

CARIOCA EIRELI - ME, MARCIELE TRAMPUSCH GONCALVES, CARLOS 

CHAGAS DOS SANTOS Vistos. Postergo a análise da petição retro para 

momento posterior a resposta dos ofícios enviados. Aguarde-se, após 

remetam os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003678-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE BESERRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003678-82.2018.8.11.0037. AUTOR(A): CLARICE BESERRA DA SILVA 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Inicialmente, 

verifico que a sentença proferida no Id nº 29367612 transitou em julgado 

e, posteriormente, houve a expedição de alvará (Id nº 30655831) 

referente aos valores depositados no Id nº 28955992. No entanto, 

constato que,e m sede de apelação, houve a majoração dos honorários 

sucumbências, tendo a parte executada se manifestado informando e 

comprovando o deposito do saldo remanescentes, conforme comprovante 

de pagamento (Id nº 28956021), valores estes que encontram-se ainda 

vinculados nos autos. Assim, expeça-se novo alvará judicial eletrônico 

para levantamento dos valores depositados no Id nº 28956021, em favor 

do exequente, conforme os dados bancários indicados no Id nº 31211378, 

uma vez que aludidos numerários referem-se a satisfação integral da 

obrigação. Após, nada mais sendo requerido, retornem os autos ao 

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

de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006201-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOSE PICCININ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI OAB - MT18783/O 

(ADVOGADO(A))

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BRADESCO SEGUROS S/A (DENUNCIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006201-04.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): ADEMIR JOSE PICCININ REU: TRANSPORTADORA NOVO 

FUTURO LTDA Vistos. Ausentes questões preliminares e estando 

presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, DOU O 

FEITO POR SANEADO e regular para prosseguimento. Em relação à 

matéria de fato, fixa-se como pontos controvertidos: a) se a colisão 

aconteceu antes ou depois da ponte; b) se houve ultrapassagem em local 

permitido. Sem prejuízo, defiro o pedido de produção de provas e designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de junho de 2020, às 

15h30min. Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte 

contrária, intime-a, pessoalmente, bem como seus patronos, ressaltando 

que se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil. As testemunhas deverão ser 
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tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada parte, bem 

como as que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas nas 

Comarcas de domicílio, através de Carta Precatória. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, as partes deverão trazer suas testemunhas ao 

ato processual independente de intimação realizada pelo Juízo. Intimem-se. 

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

Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003063-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMEU ANTONIO LIMBERGER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003063-92.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ROMEU ANTONIO 

LIMBERGER Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada 

por OMNI FINANCEIRA S/A em face de ROMEU ANTONIO LIMBERGER, 

ambos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 30934510, a parte 

requerente pugna pelo arquivamento provisório do feito ante a não 

localização do bem, objeto do litígio. É o breve relato. Decido. Inicialmente, 

constato que, de fato, o requerente não teve êxito na localização do 

veículo, de modo que defiro o pedido e remeto o feito ao arquivo 

provisório. Ressalto que o feito permanecerá no arquivo provisório pelo 

prazo de 1 (ano), sendo que, se nesse período não houver andamento do 

feito, este será extinto por ausência de interesse processual 

superveniente, sem nova intimação da parte requerente. Nesse sentido: 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PARALIZAÇÃO DO FEITO POR MAIS 

DE TRÊS ANOS NO ARQUIVO PROVISÓRIO EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO FALTA SUPERNVENIENTE DE INTERESSE 

PROCESSUAL INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE. - Cuida a 

hipótese de Ação de Busca e Apreensão, cuja sentença julgou extinto o 

processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 267, inciso VI, do 

Código de Processo Civil. - Processo paralisado no arquivo provisório por 

mais de três anos (desde 2005). - Ausência de interesse processual 

superveniente. - Desnecessidade de intimação pessoal. - Aplicação do 

Enunciado nº 12 do Aviso 83/2009 deste Eg. Tribunal de Justiça. - 

Sentença mantida. - Recurso a que liminarmente se nega seguimento, nos 

termos do caput do art. 557 do Código de Processo Civil. (TJ-RJ - APL: 

112894920018190208 RJ 0011289-49.2001.8.19.0208, Relator: DES. 

CAETANO FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 16/07/2012, SETIMA 

CAMARA CIVEL) Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001799-69.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IURI FRANCO ROCHA (REU)

ANTONIO CARLOS IENERICH (REU)

GILBERTO BELINATO (REU)

CENTRO SEEDS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001799-69.2020.8.11.0037. AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO REU: ANTONIO CARLOS IENERICH, IURI FRANCO ROCHA, 

GILBERTO BELINATO, CENTRO SEEDS COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA movida 

pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO 

CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO em face de CENTRO SEEDS 

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA e OUTROS, 

devidamente qualificados nos autos. A pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a 

monitória é pertinente (artigo 700, Código de Processo Civil). Não estando 

presentes as hipótese de improcedência liminar do pedido, defiro a 

expedição de mandado de pagamento e concedo aos requeridos o prazo 

de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor da causa, conforme 

determinação legal do artigo 701, caput, do Código de Processo Civil, 

ficando isento do pagamento de custas processuais se o cumprir no 

prazo, nos termos do §1º do artigo supracitado. Fica facultado aos 

requeridos, no mesmo prazo e nos próprios autos, opor Embargos à Ação 

Monitória, alertando-os de que, nos termos do artigo 702, §2º, do Código 

de Processo Civil, quando alegar que a parte autora pleiteia quantia 

superior à devida, cumprir-lhe-ão declarar de imediato o valor que 

entendem correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado 

da dívida, sob pena de rejeição liminar, se esse for o único fundamento. 

Ainda, poderá os requeridos, no prazo para oposição dos Embargos, 

reconhecendo o crédito da Exequente e, comprovado o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor objeto da pretensão monitória, acrescido das 

custas e dos honorários advocatícios de 5%, requerer o parcelamento do 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescida da correção 

monetária e dos juros legais, nos termos dos artigos 916 c/c 701, §5º, 

ambos do Código de Processo Civil. Ficam os requeridos alertados de que, 

não sendo cumprido o mandado, não sendo opostos Embargos Monitórios 

e não sendo requerido o parcelamento na forma dos artigos acima citados, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, na forma do artigo 

702, §8º, do Código de Processo Civil, seguindo-se à fase de cumprimento 

de sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Citem-se. Ressalte-se que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de 

Processo Civil, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, 

podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente na 

audiência inicial. Assim, em respeito à primazia da autocomposição, 

designo audiência de conciliação para o dia 09/07/2020, às 15h40min, a 

ser realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. 

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de Processo 

Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000616-05.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELVYS THIERS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1000616-05.2016.8.11.0037 BANCO 

BRADESCO WELVYS THIERS SANTOS Vistos. Defiro o pedido retro e, em 

consonância com o disposto no artigo 921, III, §1º, do Código de Processo 

Civil, DETERMINO a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, 

durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o referido prazo 

sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens 

penhoráveis, determino, desde já o arquivamento dos autos, independente 

de nova intimação, oportunidade em que começará a correr o prazo de 

prescrição intercorrente. Após, intimem-se as partes para se 

manifestarem sobre a prescrição intercorrente de que trata o §4º do 
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referido artigo, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno que os autos 

poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Observadas às 

formalidades legais proceda-se com as baixas necessárias no relatório 

estatístico da corregedoria, levando o feito ao arquivo provisório até o 

prazo final da suspensão. Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001799-69.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IURI FRANCO ROCHA (REU)

ANTONIO CARLOS IENERICH (REU)

GILBERTO BELINATO (REU)

CENTRO SEEDS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001799-69.2020.8.11.0037. AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO REU: ANTONIO CARLOS IENERICH, IURI FRANCO ROCHA, 

GILBERTO BELINATO, CENTRO SEEDS COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA movida 

pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO 

CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO em face de CENTRO SEEDS 

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA e OUTROS, 

devidamente qualificados nos autos. A pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a 

monitória é pertinente (artigo 700, Código de Processo Civil). Não estando 

presentes as hipótese de improcedência liminar do pedido, defiro a 

expedição de mandado de pagamento e concedo aos requeridos o prazo 

de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor da causa, conforme 

determinação legal do artigo 701, caput, do Código de Processo Civil, 

ficando isento do pagamento de custas processuais se o cumprir no 

prazo, nos termos do §1º do artigo supracitado. Fica facultado aos 

requeridos, no mesmo prazo e nos próprios autos, opor Embargos à Ação 

Monitória, alertando-os de que, nos termos do artigo 702, §2º, do Código 

de Processo Civil, quando alegar que a parte autora pleiteia quantia 

superior à devida, cumprir-lhe-ão declarar de imediato o valor que 

entendem correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado 

da dívida, sob pena de rejeição liminar, se esse for o único fundamento. 

Ainda, poderá os requeridos, no prazo para oposição dos Embargos, 

reconhecendo o crédito da Exequente e, comprovado o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor objeto da pretensão monitória, acrescido das 

custas e dos honorários advocatícios de 5%, requerer o parcelamento do 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescida da correção 

monetária e dos juros legais, nos termos dos artigos 916 c/c 701, §5º, 

ambos do Código de Processo Civil. Ficam os requeridos alertados de que, 

não sendo cumprido o mandado, não sendo opostos Embargos Monitórios 

e não sendo requerido o parcelamento na forma dos artigos acima citados, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, na forma do artigo 

702, §8º, do Código de Processo Civil, seguindo-se à fase de cumprimento 

de sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Citem-se. Ressalte-se que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de 

Processo Civil, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, 

podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente na 

audiência inicial. Assim, em respeito à primazia da autocomposição, 

designo audiência de conciliação para o dia 09/07/2020, às 15h40min, a 

ser realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. 

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de Processo 

Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000845-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

IVANIR MARIA GNOATTO VIANA (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000845-28.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A EXECUTADO: MATEUS EDUARDO 

GONCALVES VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR 

MARIA GNOATTO VIANA Vistos. Determino a suspensão do presente 

feito, nos termos do artigo 6º da Lei 11.101/05. Sem prejuízo, a suspensão 

da execução não implica a remessa dos autos ao juízo da recuperação 

judicial, nos termos do artigo 52, III, da Lei 11.101/05. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 16 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001799-69.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IURI FRANCO ROCHA (REU)

ANTONIO CARLOS IENERICH (REU)

GILBERTO BELINATO (REU)

CENTRO SEEDS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (REU)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005161-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEIXEIRA DE ARAUJO & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL OAB - MT22658/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005161-50.2018.8.11.0037. REQUERENTE: TEIXEIRA DE ARAUJO & CIA 

LTDA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 
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MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por HOTEL 

J.D.F. LTDA ME em face de OI MÓVEL S.A., ambos devidamente 

qualificados nos autos. Alega, em síntese, que firmou contrato de 

prestação de serviço para aquisição de linhas telefônicas com a 

Requerida em 17/02/2017. Relata que, em decorrência do mau 

funcionamento do sinal disponibilizado pela operadora TIM, a empresa 

requerente optou por fazer a portabilidade das linhas, momento em que foi 

informada que haveria pagamento de multa por quebra de contrato. Assim, 

sob o argumento de que a multa cobrada é indevida, pugna a requerente, 

liminarmente, pela rescisão do contrato firmado entre as partes, 

declarando o cancelamento das faturas geradas indevidamente, bem 

como que a requerida se abstenha de emitir novas faturas. No mérito, 

pugna pela declaração de inexistência de débito com relação à multa, 

danos morais e repetição de indébito. A inicial veio acompanhada de 

documentos. No ID nº 14440478, decisão concedendo parcialmente a 

tutela. No ID nº 15331941, audiência de conciliação inexitosa. No ID nº 

15733593, contestação, alegando preliminarmente litisconsórcio passivo, 

defende, ainda, que as cobranças foram feitas conforme previsto 

contratualmente, impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como 

a inexistência de dano moral indenizável. No ID nº 16206081, impugnação 

à contestação. Intimadas, a parte autora pugnou pelo julgamento 

antecipado do feito (ID nº 17730337). É o relatório. Fundamento e decido. 

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Inicialmente, verifico que há preliminares 

lançadas pela parte requerida, de modo que passo a apreciá-la. Sobre a 

alegação de litisconsórcio passivo, a presente ação trata-se de típica 

relação de consumo, porquanto estas se enquadram no conceito de 

fornecedor e a primeira no de consumidora. Pacificou-se a jurisprudência 

das Turmas da 1ª Seção do STJ no sentido de que, em demandas sobre a 

legitimidade da cobrança de tarifas por serviço de telefonia, movidas por 

usuário contra a concessionária, não se configura hipótese de 

litisconsórcio passivo necessário da ANATEL, que, na condição de 

concedente do serviço público, não ostenta interesse jurídico qualificado a 

justificar sua presença na relação processual. Ainda, a irregularidade do 

serviço é imputada somente à concessionária de telefonia, em face da má 

prestação de serviço, o que afasta a necessidade de a ANATEL figurar 

como litisconsorte passiva necessária. Tratando-se de inversão do ônus 

da prova, verificada a hipossuficiência técnica da parte autora em 

demonstrar a deficiência no serviço, incumbe à parte requerida trazer 

prova em sentido contrário, já que dispõe de condições técnicas para 

tanto, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90. Dessa forma, 

REJEITO as preliminares suscitadas. Refutadas as preliminares, passo a 

apreciação do mérito. Sob a ótica civil e consumerista, aplica-se ao 

fornecedor a teoria do risco do empreendimento, em que todo aquele que 

se dispõe a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa, ou seja, responde 

objetivamente. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se 

alguém a executar determinados serviços e o fato ou vício do produto ou 

serviço ofertado é um dos pressupostos da responsabilização pelos 

danos daí decorrentes, nas relações de consumo, inclusive o dano moral. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço 

este é obrigado a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, 

sendo que os essenciais devem ser contínuos, conforme inteligência do 

artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que o 

descumprimento total ou parcial faz nascer o dever de reparar os danos 

causados. Compulsando os autos, verifico que a parte requerente 

pretende a rescisão do contrato de prestação de serviço com isenção do 

pagamento da multa de fidelização, bem como a repetição de indébito dos 

valores pagos indevidamente e indenização por danos morais, em 

decorrência da má prestação de serviço pela requerida. Em análise ao 

conjunto probatório, é possível verificar que o contrato foi assinado na 

data 17/02/2017 e tinha vigência de 24 (vinte e quatro) meses, sendo que 

no caso de rescisão antes de referido período há incidência de multa. Não 

obstante, conforme informado pela requerente, o cancelamento do 

contrato foi motivado pela má prestação de serviços, o que gerou várias 

reclamações à ré através dos protocolos de nº 20182999152217, 

2018260753861, 2018299915217, 2018327083545, 2018329162932 e 

2018329260172, conforme telas juntadas no corpo da contestação de ID 

nº 15733593. Portanto, o motivo da quebra contratual ocorreu por culpa 

exclusiva da requerida. Esta, por sua vez, não fez prova de que o serviço 

foi prestado de forma satisfatória, inexistindo a falha apontada na inicial, 

por ser a detentora das informações referentes à relação contratual. 

Desse modo, à míngua de prova em contrário, tem-se por inafastável a 

culpa da ré pelo cancelamento do contrato, diante da não prestação do 

serviço, não podendo subsistir o dever de “fidelização” a justificar a 

aplicação de multa pela rescisão antecipada do contrato que, repita-se, foi 

motivada pela própria ré, que não cumpriu suas obrigações contratuais. 

Assim, no caso concreto, a aplicação de multa contratual pelo pretenso 

descumprimento da cláusula de fidelidade revela-se abusiva e, portanto, 

inexigível. Nesse sentido: EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESCISÃO DE 

CONTRATO C/C INEXIGIBILIDADE DE MULTA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - 

SERVIÇO DE TELEFONIA - COBRANÇA INDEVIDA, SUSPENSÃO E 

CANCELAMENTO DO SERVIÇO NÃO JUSTIFICADO - ART. 373, INCISO II, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 

14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE 

TELEFONIA - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS REALINHADOS - ART. 

85, §§ 2º E 11º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15. É dever e compete à 

empresa comprovar que a suspensão dos serviços, bem como a 

cobrança e o cancelamento não são abusivos, em razão da prestação de 

serviço, principalmente quando o débito é refutado por aquele. É cabível a 

rescisão do contrato, bem como a suspensão da multa de fidelidade 

contratual, se a prova produzida, pela parte autora, comprova que a 

empresa de telefonia, em razão de negligência ao dever de cuidado, 

indevidamente, altera ou interrompe serviço telefônico na troca do plano, 

culminando em cobrança indevida e bloqueio dos serviços prestados. 

Diante da negligência da empresa, bem como da má prestação dos 

serviços, correta a sentença que reconheceu a responsabilidade da 

empresa de telefonia, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do 

Consumidor. Considerado indevido o ato ilícito praticado pela empresa de 

telefonia, impõe a confirmação da sentença em face da ré. Havendo 

negativa de provimento do recurso, é possível ao juízo ad quem realinhar 

os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do 

Código de Processo Civil/15. (TJ-MG - AC: 10452160033430001 MG, 

Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 24/01/2019, Data 

de Publicação: 01/02/2019) Ainda, como forma de minimizar os prejuízos, a 

parte autora realizou alguns pagamentos, tendo desembolsado os 

seguintes valores: R$3.408,00 a título de multa por cancelamento de 

contrato (ID nº 14343240); R$16,80 a título de juros por atraso no 

pagamento da fatura indevidamente lançada (ID nº 14343264); R$814,48 

referente ao pagamento da fatura do mês de maio de 2018, posterior ao 

pedido de cancelamento (ID nº 14343276). Assim, deve a parte requerida 

devolver esses valores a título de repetição de indébito, na forma simples. 

Por outro lado, no que tange aos danos morais entendo que não resta 

caracterizado, pois a cobrança indevida não dá ensejo à indenização 

pretendida, restando configurado, apenas, o mero descumprimento 

contratual. No caso em tela, inexistem provas de que a situação dos autos 

tenha causado transtornos suficientemente graves, a ponto de ofender os 

direitos de personalidade da parte autora, não tendo passado o ocorrido 

de mero dissabor do cotidiano. Acrescento que só se caracteriza o dano 

moral quando o consumidor é ofendido na sua honra, na sua imagem, ou é 

colocado em situação humilhante, vexatória, que cause transtorno 

psicológico relevante, o que não se evidencia no presente caso. Nesse 

sentido: REPARAÇÃO DE DANOS. TELEFONIA. SERVIÇOS NÃO 

CONTRATADOS. EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE RESTOU 

COMPROVADA. COBRANÇA DEVIDA. INSCRIÇÃO NEGATIVA QUE SE 

MOSTRA LÍCITA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO 

AFASTADA. Recurso provido. Unânime. (Recurso Cível Nº 71005780366, 

Turma Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: João Pedro Cavalli 

Junior, Julgado em 21/11/2016). Ante o exposto e por tudo o mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1. DECLARAR inexigível 

todos os débitos referentes ao contrato, bem como a multa aplicada pela 

ré pela rescisão contratual (Termo de Contratação - pedido nº 10367115); 

2. CONDENAR a ré proceder a repetição do indébito dos valores pagos 
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indevidamente, no valor total de R$4.239,28, na forma simples, 

devidamente corrigidos com juros de mora de 1% (um por cento) a partir 

da citação e correção monetária a partir de cada pagamento. Condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$2.000,00 (dois reais), nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

aguarde-se o decurso do prazo do artigo 611 da CNGC/MT e, nada sendo 

requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com 

as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 16 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001611-13.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J.J. LAVANDERIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001611-13.2019.8.11.0037. AUTOR(A): J.J. LAVANDERIA LTDA - ME 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Primeiramente, analisando os autos, verifico que a parte requerida 

propôs reconvenção (ID nº 21413902), no entanto, não atribuiu valor à 

causa, tão pouco apresentou o pagamento das custas processuais de 

distribuição. Desse modo, intime-se a parte requerida/reconvinte para, nos 

termos dos artigos 292, 319, V, 320 e 321 do Código de Processo Civil, 

emendar a inicial, atribuindo o valor da causa à reconvenção, bem como 

para comprovar o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da reconvenção, nos termos dos 

artigos 290 e 321, parágrafo único, do referido códex. Após, remetam os 

autos conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005891-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JONINE LUIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Autos nº 1005891-95.2017.8.11.0037 Vistos e 

examinados. Trata-se de ação revisional de contrato c/c condenatória de 

repetição de indébito proposta por Jonine Luiz contra Bradesco 

Financiamento S.A, qualificados na petição inicial. O autor alega, em 

síntese, que celebrou um contrato de financiamento com a instituição 

financeira ré, contudo a parte adversa vem realizando cobranças ilegais, 

quais sejam: cobrança de juros remuneratórios capitalizados e utilização 

da tabela PRICE sem previsão contratual; cobrança de IOF e de taxas de 

abertura de crédito e emissão de boleto, de serviço de terceiros, serviços 

não bancários, registros, COA, tributos, pagamentos de outros serviços e 

tarifa de vistoria. A pretensão autoral cinge a declaração de nulidade dos 

encargos cobrados abusivamente, exclusão da comissão de permanência 

e condenação da instituição requerida ao pagamento em dobro das 

quantias pagas indevidamente. Destaca-se também de seus pedidos a 

inversão do ônus da prova. O recebimento da inicial, deferimento do 

pedido liminar e concessão de gratuidade da justiça ao autor deram-se no 

pronunciamento de id. 11096127. A requerida foi citada pelo correio (id. 

12292533) e ofereceu contestação (id. 12332280), impugnando o pedido 

de concessão de gratuidade da justiça e contrapondo-se à pretensão 

autoral ao defender a legalidade das cobranças e argumentar a ciência do 

requerente acerca dos termos do contrato. Realizada audiência de 

conciliação, não houve autocomposição entre os litigantes (id. 12374145). 

A requerente impugnou a peça defensiva ao id. 12395502, rebatendo os 

argumentos de defesa e ratificando os termos de sua pretensão. Instados 

a se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir (id. 

15150213), o requerente pede a remessa dos autos à contadoria do juízo 

para averiguar valores do laudo pericial anexo à inicial (174492553). A 

requerida permaneceu silente (id. 17710733). Os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Fundamento e decido. Remessa contadoria: Apesar do 

pedido do autor, a diligência revela-se protelatória, pois não influenciará no 

convencimento desta magistrada acerca da legalidade ou abusividade da 

cobrança e cláusulas contratuais. Além disso, em caso de abusividade do 

valor cobrado, o cálculo do valor devido deve ser realizado em liquidação 

de sentença, já que não é possível a delimitação antes do exame de cada 

pretensão autoral. Portanto, indefiro o pedido, com fundamento no artigo 

370, parágrafo único, do CPC. Impugnação à justiça gratuita: Apesar da 

impugnação apresentada, denoto que a requerida não trouxe nenhuma 

prova que evidenciasse a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, fazendo impugnação genérica ao apenas 

argumentar que o fato de ter assumido o compromisso de pagar o valor 

financiado evidencia a suficiência de recursos do autor. Aliás, a situação 

descrita por si só não demonstra a suficiência de recursos nem enseja a 

revogação da benesse. Por fim, ressalto que o preenchimento dos 

pressupostos já fora examinado no momento da concessão do benefício, 

cabendo, portanto, ao impugnante trazer elementos que demonstrassem a 

mudança de situação ou que a realidade fática da situação financeira da 

parte era diferente do que considerado pelo juízo. Logo, afasto a 

impugnação à gratuidade da justiça apresentada. Inversão ônus da prova: 

É fato sabido e notório que para a inversão do ônus da prova 

consubstanciado no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, devem ser analisados 

observando os requisitos legais: a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência. Ressalto que a teoria da distribuição do ônus da prova 

flexibiliza ao juiz a distribuição do ônus probatório conforme seu livre 

convencimento. Desta forma, aquela visão estática que, aprioristicamente, 

obriga ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito invocado e, ao 

réu, os fatos obstativos da pretensão contra ele articulada, sem levar em 

consideração as condições probatórias de cada parte, não condiz com os 

preceitos da atual sistemática do Processo Civil Brasileiro que busca dar 

maior subsídio à parte hipossuficiente da relação processual, isto é, sobre 

quem não tem condições de fazer a melhor prova capaz de lhe assegurar 

o direito por ela invocado. Contudo, não vislumbro a hipossuficiência da 

requerente em fazer provas dos fatos constitutivos de seu direito que 

cinge a existência de abusividade no contrato firmado, mormente porque 

instruiu a peça vestibular com o instrumento firmado com a requerida e 

laudo pericial. Desse modo, atenta às circunstâncias do feito, indefiro a 

inversão do ônus da prova, prevalecendo o onus probandi previsto no 

artigo 373 do CPC: “ O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. [...]”. Mérito: Não 

havendo necessidade de produção de outras provas, pelo que passo a 

julgar antecipadamente o pedido nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC. 

1. Juros capitalizados e tabela PRICE: Cotejando as provas dos autos 

denoto que, ao contrário do que afirmou o requerente, a capitalização dos 

juros foi pactuada em contrato, considerando que a cláusula denominada 

“Encargos Remuneratórios” expressa que a taxa juros efetiva anual é 

obtida “aplicando-se a regra de capitalização mensal dos juros 

convencionados livremente pelas partes” (id. 11023903 e 12332284). 

Aliás, dessume-se da inicial que o próprio requerente concorda com a 

possibilidade da incidência de juros capitalizados nos contratos bancários, 

desde que expressamente compactuados, razão pela qual, diante da 

previsão contratual acima citada, inexistem dúvidas acerca da legalidade 

da capitalização dos juros, no caso em análise. Lado outro, no que tange 

ao uso da Tabela Price, denota-se que o contrato firmado entre os 

litigantes nada diz acerca do método de amortização escolhido (Tabela 

Price, Gauss ou SAC). Além disso, nosso egrégio Tribunal de Justiça 

entende que a aplicação da Tabela Price como forma de amortização é 

legal e que o método utilizado para cálculo dos juros remuneratórios é 

irrelevante, desde que a taxa praticada na execução seja a expressa no 

contrato. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TAXA DE JUROS MENSAIS – 

PACTUADAS - MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – APLICAÇÃO DE TABELA PRICE – 
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ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Os juros remuneratórios devem observar a taxa média de 

mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (STJ AREsp 

1087497/RS).A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual 

deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato 

bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é 

suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. A 

aplicação da tabela PRICE, como forma de amortização é legal, isso 

porque, referido sistema foi desenvolvido, tão somente, para que o 

contratante tenha ciência, desde já, de um valor fixo para todas as 

prestações do contrato. Irrelevante o método utilizado para cálculo dos 

juros remuneratórios, contanto que a taxa efetiva anual praticada na 

execução do contrato seja exatamente aquela anunciada no contrato. 

(TJMT - N.U 0004469-78.2012.8.11.0037, , SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) (grifei). Observe-se que o 

cálculo trazido pelo requerente em sua inicial manteve a mesma taxa de 

juros do contrato, apenas alterando o método de amortização, além disso, 

o autor não alegou que a taxa praticada na cobrança difere da expressa 

no contrato, logo, eventual uso da tabela PRICE, não acarreta nulidade da 

cobrança. Portanto, considerando que os argumentos da pretensão 

autoral não subsistem em virtude dos fundamentos expostos, a pretensão 

autoral revela-se improcedente. 2. IOF O Imposto sobre Operações 

Financeiras é regulamentado pelo Decreto nº 6.306/07, diploma que 

estabelece como contribuinte do IOF as pessoas físicas ou jurídicas 

tomadoras de crédito (artigo 4º, caput), razão pela qual, in casu, o 

requerente era o responsável pelo pagamento do tributo. Neste viés, é 

possível que no momento da operação de crédito o banco que concede o 

crédito ao contribuinte englobe o pagamento do imposto no valor 

emprestado, incidindo sobre ele os encargos de praxe. A jurisprudência 

pátria entende como legal tal conduta, havendo inclusive tese firmada pelo 

egrégio STJ em sede de recurso repetitivo (temas repetitivos 618 ao 621), 

vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO 

DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, 

ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO 

(TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO 

CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO 

ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE 

OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos 

juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma 

expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual 

superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da 

taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na 

forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 

24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida 

pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário 

Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços 

bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas 

expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a 

orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições 

financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a 

regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela 

prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a 

norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados 

e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos 

voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela 

instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 

30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas 

físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma 

padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não 

foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos 

normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua 

pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais 

tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos 

celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado 

caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado 

e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a 

conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. 

Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o 

serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, 

base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e 

informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da 

abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de 

operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser 

cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 

3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito 

aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações 

Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo 

principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para 

os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários 

celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) 

era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de 

emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª 

Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a 

cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou 

limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora 

expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo 

legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada 

em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente 

pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a 

instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o 

pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) 

por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos 

mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido. 

(STJ - REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) Para melhor 

elucidação e entendimento da tese firmada, destaco trecho do voto da 

Exma. Rel. Min. Maria Isabel Galotti: Especificamente quanto à forma de 

cobrança do IOF, tributo de responsabilidade do mutuário, não se discute 

que a obrigação tributária arrecadatória e o recolhimento do tributo à 

Fazenda Nacional foi cumprido por inteiro pela instituição financeira, o 

agente arrecadador, de sorte que a relação existente entre esta e o 

mutuário é decorrente da transferência ao Fisco do valor integral da 

exação tributária. Este é o objeto do financiamento acessório, sujeito às 

mesmas condições e taxas do mútuo principal, destinado ao pagamento do 

bem de consumo. O financiamento do valor devido pelo consumidor à 

Fazenda, pela instituição financeira arrecadadora, não padece de 

ilegalidade ou abusividade, senão atendimento aos interesses do 

financiado, que não precisa desembolsar de uma única vez todo o valor, 

ainda que para isso esteja sujeito aos encargos previstos no contrato. A 

propósito, o entendimento firmado em acórdão de resolução de demandas 

repetitivas possui eficácia vinculante, obrigando-se juízes e tribunais a 

observá-los (artigo 927, inciso III, do CPC), logo é o entendimento que deve 

ser adotado por este juízo e o qual comunga o egrégio TJMT, vejamos: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE 

VEÍCULO – TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO - AUSÊNCIA DE INTERESSE 

RECURSAL EVIDENCIADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - CAPITALIZAÇÃO 

DE JUROS - TAXA EFETIVA SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – 

CONFIGURAÇÃO DA CONTRATAÇÃO EM PERIODICIDADE ANUAL – I.O.F. 

– VIABILIDADE - DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO DE 

VALORES – FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Carece de interesse recursal o apelante, quando a decisão impugnada já 

tenha acolhido a pretensão lançada em grau recursal. O fato de a taxa de 

juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a 

contratação de juros anualmente capitalizados. O Imposto Sobre 

Operações de Crédito – IOF , tem por fato gerador a entrega de valor, 

objeto da obrigação principal, em prol do interessado na aquisição do 

montante. É claro que se diluído nas parcelas , o banco/instituição 

financeira terá lucro, mas aí decorre do fato de que o tributo foi pago com 

valor emprestado da instituição financeira, o que por certo acarreta as 

cominações de praxe. É possível a repetição do indébito quando 

evidenciado o pagamento de encargos e valores indevidos, porém, de 

forma simples. (TJMT - N.U 0009495-36.2010.8.11.0002, , SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 04/02/2015, Publicado no DJE 09/02/2015). Portanto, não subsiste o 

argumento do requerente de ser abusiva a cobrança financiada do IOF, 

incidindo sobre parcelas contratadas, figurando, na verdade, como 

vantagem ao consumidor, visto que sendo o responsável pelo 
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recolhimento do imposto teria de desembolsar de uma só vez seu valor 

integral. 3. Tarifas e comissão de permanência: As pretensões autorais de 

declaração de nulidade das cláusulas que preveem o pagamento de 

tarifas e exclusão de comissão de permanência, foram apresentadas de 

forma totalmente genérica pelo requerente, não indicando quais são as 

cláusulas do contrato que as estipularam,nem o valor de cada uma, 

limitando-se a pedir a nulidade de taxa de abertura de crédito, tarifa de 

cobrança por boleto bancário, IOC financiado, Serviços de Terceiros, 

Registro de Cadastro, Tarifa de Avaliação e Tributos, bem como a 

exclusão da comissão de permanência. Além disso, denoto que tais tarifas 

sequer constam no contrato entabulado entre os litigantes, com exceção à 

tarifa de cadastro, assim como não há previsão da incidência de comissão 

de permanência. É certo que compete à parte autora indicar as supostas 

cláusulas ilícitas, de acordo com a sua fundamentação, quais sejam: as 

cláusulas que estabelecem as tarifas alegadas como nulas e a comissão 

de permanência. Destaco que, a especificação de tais situações é 

primordial para assegurar o contraditório à parte contrária e possibilitar a 

prestação da tutela jurisdicional pelo magistrado, visto que lhe é vedado 

conhecer de ofício da abusividade das cláusulas (súmula 381 do STJ). 

Além disso, ao teor do disposto no artigo 330, § 2º, do CPC, nos litígios 

que tenham por objeto obrigações decorrentes de financiamento, o autor 

deverá discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, 

aquelas que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso, o 

que não vislumbro no caso dos autos. Neste sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXTINÇÃO – ARTIGO 

295, I, DO CPC – AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS CLAÚSULAS 

ABUSIVAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE FORA DO ROL DO PARÁGRAFO 1º DO 

ART. 324 DO CPC – SÚMULA Nº 381 DO STJ – INÉPCIA DA PETIÇÃO 

INICIAL– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Salvo nas 

hipóteses do parágrafo 1º do art. 324 do CPC, é defeso à parte 

apresentar pedido genérico , não bastando a parte discorrer sobre 

eventual abusividade ou ilegalidade de forma abrangente, sem se ater às 

cláusulas ditas irregulares. “Nos contratos bancários, é vedado ao 

julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” (Súmula nº 

381 do STJ) Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação 

decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o 

autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as 

obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de 

quantificar o valor incontroverso do débito. (CPC, art. 330, §2º). (TJMT - 

N.U 0001651-77.2013.8.11.0051, REL. DES. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018). APELAÇÃO CÍVEL – 

CONTRATO BANCÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO C/C REVISIONAL DE CONTRATO E TUTELA PARCIAL 

ANTECIPADA – FUNDAMENTO GENÉRICO E REPETITIVO DE EXISTÊNCIA 

DE CLÁUSULAS E ENCARGOS ILEGAIS E ABUSIVOS – NECESSIDADE DE 

ESPECIFICAÇÃO PRECISA, COM BASE NO RESPECTIVO INSTRUMENTO 

CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE CONTRATO –RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. A Súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça, 

estabelece que nos contratos bancários não pode o julgador conhecer, de 

oficio, da abusividade das cláusulas; Deve constar da inicial da ação 

revisional de contrato bancário, a indicação precisa das clausulas tidas 

como ilegais ou abusivas, com substrato no respectivo instrumento 

contratual, sob pena de ter ensejo o seu indeferimento pelo juiz; O 

ajuizamento desprovido do contrato , por impossibilitar a explicitação das 

cláusulas abusivas, transforma a demanda numa ação em mera alegação 

sem substrato para aferição da verossimilhança do alegado, uma vez que, 

in casu, mesmo se tratando de uma relação de consumo a inversão do 

ônus da prova não é aplicável. (TJMT - N.U 0034711-76.2010.8.11.0041, 

REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016) 

(grifei). Sendo assim, caso não houvesse outras pretensões a serem 

examinadas e decididas por este juízo, o feito deveria ser extinto sem 

resolução de mérito, diante da inépcia da inicial. A propósito, destaco que 

a única tarifa citada realmente contida no contrato (tarifa de cadastro) foi 

considerada válida em tese firmada pelo egrégio STJ em resolução de 

demandas repetitivas (tema repetitivo 958 – REsp 1.578.553/SP). Desta 

forma, diante da genericidade da pretensão autoral, ausência de previsão 

contratual da comissão de permanência e da maioria das tarifas arroladas 

pelo autor, bem como pela validade da única tarifa prevista no contrato, a 

pretensão autoral, neste ponto, de igual forma é improcedente. Dispositivo: 

Ante ao exposto, julgo improcedente a pretensão autoral e declaro extinto 

o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. 

Destarte, condeno a vencida ao pagamento de custas, taxas e despesas 

processuais além de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez) 

por cento sobre o valor da causa (artigo 85, caput e § 2º, do CPC); 

contudo a exigibilidade da condenação ficará suspensa diante da 

gratuidade da justiça concedida ao autor (artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC). 

Publique-se. Intime-se. Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 16 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1006073-52.2018.8.11.0003
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO OAB - SP0144880A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES OAB - SP171484 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STEFANI BENJAMIN MAINARDI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYANE INACIO PARREIRA OAB - MT0020241A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006073-52.2018.8.11.0003. EMBARGANTE: IHARABRAS SA INDUSTRIAS 

QUIMICAS EMBARGADO: STEFANI BENJAMIN MAINARDI Vistos . Trata-se 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por STEFANI BENJAMIM 

MAINARDI, alegando, em síntese, contradição na sentença de ID 

30411908, pois condenou a parte embargada em honorários 

sucumbenciais. É o breve relato. Fundamento e decido. Compulsando os 

autos, verifico que razão assiste ao embargante, visto que padece de 

contradição a sentença objurgada. Nos termos do artigo 85, §10, do CPC, 

e em observância ao Princípio da Causalidade, nos casos de perda do 

objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. 

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO, para sanar a contradição na sentença de ID 

30411908, fazendo constar: “Condeno a parte embargada/requerente ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 

artigo 85, §10, do Código de Processo Civil.” No mais, permanecem 

inalterados os demais termos da sentença. Publique-se. Registre-se. 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007026-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIELI APARECIDA BERNARDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1007026-11.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EXECUTADO: 

JOCIELI APARECIDA BERNARDO Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO oferecidos por JOCIELI APARECIDA BERNARDO, alegando, 

em síntese, omissão na decisão de ID 27586672 . É o breve relato. 

Fundamento e decido. Inicialmente, verifico que os embargos foram 

interpostos tempestivamente e na forma legal, de modo que devem ser 

conhecidos. Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao 
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embargante, vez que a decisão de ID 28617912 determinou que o 

executado efetuasse o pagamento do débito reivindicado devidamente 

atualizado, sob pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, mas não mencionou também o 

acrescimento de 10% dos honorários advocatícios. Ante o exposto, 

presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do Código de Processo 

Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES 

PROVIMENTO para sanar a omissão na decisão de ID 27586672, fazendo 

constar: “ (...) Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do débito reivindicado devidamente 

atualizado, sob pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, e, também, de honorários de advogado de 

dez por cento, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de 

imediata expedição de mandado de avaliação e penhora. (...)”. Intimem-se. 

Decorrido o prazo recursal desta decisão, retornem os autos concluso 

para análise da impugnação ao cumprimento de sentença. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 16 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001834-29.2020.8.11.0037. AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO REU: SPEED RACING AUTO CENTER EIRELI - EPP, MARCOS 

ROBERTO CAMARGO Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA movida pelo 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO 

CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO em face de SPEED RACING 

AUTO CENTER EIRELI e MARCOS ROBERTO CAMARGO, todos 

devidamente qualificados nos autos. A pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a 

monitória é pertinente (artigo 700, Código de Processo Civil). Não estando 

presentes as hipótese de improcedência liminar do pedido, defiro a 

expedição de mandado de pagamento e concedo aos requeridos o prazo 

de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor da causa, conforme 

determinação legal do artigo 701, caput, do Código de Processo Civil, 

ficando isento do pagamento de custas processuais se o cumprir no 

prazo, nos termos do §1º do artigo supracitado. Fica facultado aos 

requeridos, no mesmo prazo e nos próprios autos, opor Embargos à Ação 

Monitória, alertando-os de que, nos termos do artigo 702, §2º, do Código 

de Processo Civil, quando alegar que a parte autora pleiteia quantia 

superior à devida, cumprir-lhe-ão declarar de imediato o valor que 

entendem correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado 

da dívida, sob pena de rejeição liminar, se esse for o único fundamento. 

Ainda, poderá os requeridos, no prazo para oposição dos Embargos, 

reconhecendo o crédito da Exequente e, comprovado o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor objeto da pretensão monitória, acrescido das 

custas e dos honorários advocatícios de 5%, requerer o parcelamento do 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescida da correção 

monetária e dos juros legais, nos termos dos artigos 916 c/c 701, §5º, 

ambos do Código de Processo Civil. Ficam os requeridos alertados de que, 

não sendo cumprido o mandado, não sendo opostos Embargos Monitórios 

e não sendo requerido o parcelamento na forma dos artigos acima citados, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, na forma do artigo 

702, §8º, do Código de Processo Civil, seguindo-se à fase de cumprimento 

de sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Citem-se. Ressalte-se que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de 

Processo Civil, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, 

podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente na 

audiência inicial. Assim, em respeito à primazia da autocomposição, 

designo audiência de conciliação para o dia 16/07/2020, às 13h00min, a 

ser realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. 

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de Processo 

Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001834-29.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPEED RACING AUTO CENTER EIRELI - EPP (REU)

MARCOS ROBERTO CAMARGO (REU)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007266-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN FERNANDES MADI PRIEDOLS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APERLINO LOUREIRO NETO OAB - MT0015612A-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA KATHARINE MAGGIONI OAB - MT24125/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO D AMICO MADI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007266-97.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: KAREN FERNANDES MADI 

PRIEDOLS EXECUTADO: RENATO D AMICO MADI Vistos. Analisando os 

autos, em que pese tenha o embargante oferecido embargos de 

declaração, verifico que no ID 28655620 foi proferido despacho , de modo 

que, ante a ausência de previsão legal desta via recursal, analiso os 

documentos de ID 29449505 como petição de reconsideração. Com efeito, 

mantenho referido despacho o qual determinou a intimação do NAJU para 

apresentar defesa para o executado. Proceda-se a associação deste 

feito ao de n. 1001528-94.2019.811.0037. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 14 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001112-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))
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FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001112-63.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.em 

face de JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, ambos qualificados, formulado 

com base no Dec. lei 911/69, cujo contrato de alienação fiduciária está 

regularmente formalizado entre as partes, para aquisição do veículo: 

marca/modelo CHEVROLET CELTA HATCH FLEXP. LS 1.0 VHC-E 8V 2P, 

chassi nº 9BGRG08F0CG109223, ano de fabricação 2011/2012, cor 

BRANCA, placa NJT3211, RENAVAM 00284914983. Juntou documentos. 

Decido. A mora está comprovada pela Notificação Extrajudicial e Aviso de 

Recebimento (ID nº 12010804 e 12010808). Consigno que, havendo a 

comprovação de que a notificação foi enviada para o mesmo endereço 

constante do contrato, o fato de constar do aviso de recebimento que o 

devedor mudou-se, não invalida a sua constituição em mora. Assim, defiro 

liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na inicial, onde estiver, 

devendo o bem ser depositado em mãos do representante do autor, que 

será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, mediante 

auto circunstanciado especificando o estado do automóvel, o qual deverá 

permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, para que o 

requerido pague integralmente a dívida, devendo incluir o valor das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que se fixa em 10% 

sobre o valor da causa para efeito de pagamento da dívida no prazo legal 

(art.3º, §2º, do Decreto-Lei 911/ 1969). Com o cumprimento da liminar, 

cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando que a resposta poderá ser 

apresentada ainda que o devedor tenha efetivado a quitação da dívida 

pendente, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (artigos 3º, §§ 3º, e 4º, ambos do Decreto-Lei 911/1969). 

Autorizo os benefícios do artigo 212, parágrafo segundo, do Código de 

Processo Civil, bem como, autoriza-se, desde já, o reforço policial e o 

arrombamento do local onde estiver o veículo, caso haja resistência da 

parte requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da presente medida. Na 

hipótese do bem se encontrar em outras Comarcas, cumpra-se a 

apreensão do bem, independentemente de distribuição de carta precatória, 

conforme artigo 3º, § 12, do Decreto-lei 911/69. Defiro eventual pedido da 

parte de oferecimento de meios para cumprimento do mandado. Via 

digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta 

precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º, ambos do Código de Processo Civil, fica vedado o exercício da 

faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 16 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000056-24.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1000056-24.2020.8.11.0037 

AUTOR(A): ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES REU: BANCO 

ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Ante o teor da decisão retro, para 

melhor análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita 

da parte autora, intime-se por meio de seu advogado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência 

financeira alegada (declaração de imposto de renda, carteira de trabalho, 

holerite e outros), sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita 

(artigo 99, § 2º do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

concluso para análise. Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 16 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007205-08.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON MIEZERSKI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1007205-08.2019.8.11.0037 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: VILSON MIEZERSKI Vistos. 

Defiro o pedido de ID nº 28928682. Cumpra-se conforme requerido, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Intime-se. Primavera 

do Leste/MT, 16 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001933-96.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. N. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001933-96.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: JAQUELINE NASCIMENTO SOUZA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA em face de JAQUELINE NASCIMENTO 

SOUZA, ambos devidamente qualificados nos autos, formulado com base 

no Dec. lei 911/69, cujo contrato de alienação fiduciária está regularmente 

formalizado entre as partes, para aquisição do bem: Marca/Modelo HONDA 

START 160, chassi nº 9C2KC2500KR033243, ano/modelo 2019/2019, 

placa QCI7982 e renavam 01184159715. Junta documentos. Decido. A 

mora está comprovada pela Notificação Extrajudicial e aviso de 

recebimento (ID nº 31083403). Assim, DEFIRO LIMINARMENTE a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, onde estiver, devendo o bem ser 

depositado em mãos do representante do autor, que será responsável 

pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, mediante auto 

circunstanciado especificando o estado do automóvel, o qual deverá 

permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, para que o 

requerido pague integralmente a dívida, devendo incluir o valor das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da causa para efeito de pagamento da dívida no prazo legal (artigo 

3º, §2º, do Decreto-Lei 911/ 1969). Com o cumprimento da liminar, cite-se 

a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, consignando que a resposta poderá ser apresentada ainda 

que o devedor tenha efetivado a quitação da dívida pendente, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição (artigo 3º, §§ 

3º e 4º do Decreto-Lei 911/1969). Autorizo os benefícios do artigo 212, 

§2º, do Código de Processo Civil, bem como, autoriza-se, desde já, o 

reforço policial e o arrombamento do local onde estiver o veículo, caso 

haja resistência da parte requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da 

presente medida. Na hipótese do bem se encontrar em Comarca diversa 

da competência deste Juízo, a parte requerente valer-se da faculdade 

prevista no artigo 3º, §12 do Decreto-lei 911/69. Defiro eventual pedido da 

parte de oferecimento de meios para cumprimento do mandado. Via 

digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de 

Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 

Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001901-91.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIARIA MARIA DOS SANTOS SILVA (REU)

CRISTIANO DA SILVA PEREIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001901-91.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): NOVA BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA REU: 

CRISTIANO DA SILVA PEREIRA, LUCIARIA MARIA DOS SANTOS SILVA 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por NOVA BURITIS 

INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA em face de CRISTIANO DA SILVA 

PEREIRA e LUCIÁRIA MARIA DOS SANTOS SILVA, devidamente 

qualificados nos autos. Alega, em síntese, que é empresa devidamente 

constituída, atuante no ramo de incorporação de empreendimentos 

imobiliários, bem como na compra e venda de imóveis próprios. Aduz que, 

na data de 28/01/2019, pactuou com o Sr. GREGORIO IRIO MATIAS um 

Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de um bem 

imóvel registrado sob a matrícula n.º 29930, pelo preço de R$ 70.635,34 

(setenta mil seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos), 

sendo pago o valor de R$ 5.570,38 (cinco mil quinhentos e setenta reais e 

trinta e oito centavos) de entrada e o restante dividido em 72 (setenta e 

duas) parcelas mensais e consecutivas de R$ R$903,68 (novecentos e 

três reais e sessenta e oito centavos). Alega que, posteriormente, na data 

de 30/04/2019, o Sr. GREGORIO cedeu os direitos e obrigações com a 

imobiliária aos requeridos, os quais não vem honrando com o pagamento 

das parcelas, cujo saldo devedor total representa R$64.382,93 (sessenta 

e quatro mil trezentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos). 

Assim, requer a concessão de tutela de urgência para determinar a 

reintegração de posse à requerente do imóvel objeto da lide, sendo 

constituída como fiel depositária do bem, até o julgamento definitivo da 

presente ação, ou que seja determinado à requerida que deposite em juízo 

mensalmente o valor de R$ R$529,76 (quinhentos e vinte e nove reais e 

setenta e seis centavos), equivalente ao percentual de 1% (um por cento) 

do valor do imóvel, a fim de assegurar oportunamente a reparação das 

perdas e danos sofridas pela requerente, sob pena de se efetivar 

liminarmente a reintegração de posse do imóvel objeto da ação. É o relato 

necessário. Fundamento e decido. Analisando os autos, denota-se que a 

parte requerente busca a rescisão contratual referente à venda de um 

imóvel urbano localizado no Loteamento Residencial Buritis Primavera IV, 

quadra 44, lote 28, matriculado sob o nº 29930, com área de 215 

(duzentos e quinze) metros quadrados, nesta cidade, alegando o a 

inadimplência do requerido com as parcelas assumida, e pugnando pela 

antecipação de tutela para a reintegração na posse do bem imóvel. É 

cediço que para a concessão de liminar possessória tem-se como 

requisitos básicos para tanto aqueles enunciados no artigo 561 do Código 

de Processo Civil, quais sejam, a posse do requerente, a turbação ou o 

esbulho praticado pelo requerido, a data da turbação ou esbulho, não 

afastando ainda, outras exigências para concessão da medida. No caso 

em análise, as partes firmaram um contrato particular de compra e venda 

de imóvel e, diante do alegado inadimplemento dos requeridos, a 

requerente ajuizou a ação de rescisão contratual cumulada com 

reintegração de posse. Não obstante, não se figura recomendável, a 

priori, o deferimento de antecipação de tutela na ação de reintegração de 

posse, que tem por objeto a rescisão de contrato de compra e venda, vez 

que, a posse das partes devedoras advém de contrato, devendo 

primeiramente ser analisada a questão contratual, com intuito de por fim ao 

contrato e, a partir daí, viabilizar a reintegração de posse. Neste sentido é 

o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. CONTRATO E COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO ART. 535, II, DO CPC. 

NÃO-OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO. 

CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE 

MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO. 

PRECEDENTES. 1. Afasta-se a alegada violação do art. 535 do CPC 

quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos 

embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e 

motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. Diante da 

necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva norteador dos 

contratos, na antecipação de tutela reintegratória de posse, é 

imprescindível prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de 

compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a 

resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa. 

3. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados 

dissidentes cuidam de situações fáticas diversas. 4. Agravo regimental 

desprovido. (AgRg no REsp 969.596/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 27/05/2010). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. "AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS". 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NEGOU O PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E, ALTERNATIVAMENTE, O 

DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 

PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA JÁ 

CONCEDIDO EM PRIMEIRO GRAU. DESNECESSIDADE. CONCESSÃO DA 

BENESSE QUE PERMANECE ATÉ DECISÃO FINAL DO PROCESSO. NÃO 

CONHECIMENTO DO PEDIDO QUE SE IMPÕE. MÉRITO. ALEGADA 

EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS ATINENTES À CONCESSÃO DA TUTELA DE 

URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO 

OU DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE 

CONCESSÃO DA MEDIDA PREVIAMENTE À DECLARAÇÃO JURISDICIONAL 

SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO. POSSE JUSTA EXERCIDA PELOS 

RÉUS QUE SUBSISTE, AINDA QUE SOB SUPOSTO INADIMPLEMENTO. (I) "É 

firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia 

manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra 

e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, 

ainda que existente cláusula de resolutória expressa, diante da 

necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os 

contratos" (AgInt no AREsp 734.869/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017). (II) "[...]não se 

afigura recomendável o deferimento de liminar de reintegração 

possessória em ação que tem por objeto a rescisão de contrato de 

promessa de compra e venda, como ocorre no presente caso, vez que, a 

posse da devedora advém de contrato. Até que se proclame a rescisão 

do instrumento, a posse da promitente compradora é justa e merecedora 

de proteção, apesar do possível inadimplemento no pagamento e da 

existência de cláusula resolutória expressa no contrato." (TJ-SC - AI: 

40141830620168240000 Capital 4014183-06.2016.8.24.0000, Relator: 

André Carvalho, Data de Julgamento: 14/06/2018, Primeira Câmara de 

Direito Civil). Dessarte, no caso em exame, incabível a concessão da tutela 

antecipada para a reintegração liminar da parte requerente na posse do 

imóvel sem que antes se decida acerca da resolução do contrato, vez que 

a reintegração de posse, como postulada, é consequência da rescisão. 

Assim, até que se decrete a rescisão contratual, não se vislumbra a 

configuração da turbação ou esbulho na área, estando, pois, ausente o 

pressuposto da probabilidade do direito invocado para determinar a 

reintegração de posse do imóvel. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS - 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL 

COMERCIAL - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL - PEDIDO 

LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE 

PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO."É imprescindível a prévia 

manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra 

e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, 

ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade 

de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. Por 

conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de 

posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, 

pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será 

avaliado o alegado esbulho possessório" (STJ - REsp 620787/SP). 

Ausência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, porquanto 

eventuais prejuízos pelo uso e conservação do imóvel poderão ser 

ressarcidos mediante indenização, postulada, aliás, na inicial.” (TJMT – RAI 

nº 10.108/14 – Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – 6ª Câm. Cív. – j. 

09/04/14 – DJE 14/04/14). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL URBANO - PAGAMENTO PARCELADO - AUSÊNCIA DE 

PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – REINTEGRAÇÃO 
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DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL - INADMISSIBILIDADE - PROVIDÊNCIA 

QUE DEPENDE DO ACATAMENTO DO PEDIDO DE RESCISÃO – RECURSO 

DESPROVIDO. Não se monstra viável a concessão de liminar reintegratória 

ao promitente-vendedor, porque, enquanto não rescindido o liame 

contratual, não se pode considerar injusta a posse do comprador. (TJMT – 

RAI nº 118.791/14 – Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges – 6ª Câm. Cív. – j. 

22/10/14 – DJe 27/10/14). COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA 

RESCISÃO CONTRATUAL - Tutela antecipada visando a reintegração 

liminar da autora na posse do imóvel objeto da lide. Inadmissibilidade. 

Hipótese que não dispensa a rescisão do contrato por decisão judicial e 

muito menos permite que, desde logo, se defira a reintegração liminar em 

favor da agravante, porquanto não se pode considerar injusta a posse 

derivada de compromisso de compra e venda sem que antes se desfaça o 

liame contratual, mediante sentença em processo regular. Precedentes - 

Decisão mantida Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20016506320148260000 

SP 2001650-63.2014.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

26/02/2014, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2014) 

Dessa forma, considerando que o contrato celebrado entre as partes 

ainda está em vigor, não há como deferir a tutela antecipada de 

reintegração e imissão na posse pleiteada, tampouco determinar, por ora, 

que os requeridos efetuem depósito mensal sem a sua prévia 

manifestação nos autos. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR 

PRETENDIDA. Citem-se os requeridos para, querendo, apresentarem 

defesa, no prazo legal, fazendo constar as advertências legais do artigo 

344 do mesmo Código. Caso seja apresentada contestação, intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

impugnação à contestação. Em consonância com o artigo 334 do Código 

de Processo Civil, designo o dia 09/07/2020, às 16h, para sessão de 

conciliação (artigo 165, do CPC). Conste que a sessão será realizada por 

conciliador, na sede deste juízo, na “sala de conciliação”. Consigne-se que 

o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado (artigo 334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem na audiência designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 

15 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001886-25.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZNAYARA VIANA DA SILVA (REU)

RUDINEI RIFFEL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001886-25.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA REU: RUDINEI 

RIFFEL, LUZNAYARA VIANA DA SILVA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C 

REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por BURITIS INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA em 

face de RUDINEI RIFFEL e LUZNAYARA VIANA DA SILVA RIFFEL, 

devidamente qualificados nos autos. Alega, em síntese, que é empresa 

devidamente constituída, atuante no ramo de incorporação de 

empreendimentos imobiliários, bem como na compra e venda de imóveis 

próprios. Aduz que, na data de 03/08/2015, pactuou com os requeridos 

um Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de um bem 

imóvel registrado sob a matrícula n.º 17296, pelo preço de R$82.630,08 

(oitenta e dois mil seiscentos e trinta reais e oito centavos), sendo pago o 

valor de R$ 5.760,00 (cinco mil setecentos e sessenta reais) de entrada e 

o restante dividido em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais e 

consecutivas de R$915,12 (novecentos e quinze reais e doze centavos). 

Alega que os requeridos não vêm honrando com o pagamento das 

parcelas desde 15/06/2019, cujo saldo devedor total representa 

R$49.611,43 (quarenta e nove mil seiscentos e onze reais e quarenta e 

três centavos). Assim, requer a concessão de tutela de urgência para 

determinar a reintegração de posse à requerente do imóvel objeto da lide, 

sendo constituída como fiel depositária do bem, até o julgamento definitivo 

da presente ação, ou que seja determinado aos requeridos que depositem 

em juízo mensalmente o valor de R$ R$619,72 (seiscentos e dezenove 

reais e setenta e dois centavos), equivalente ao percentual de 0,75% 

(setenta e cinco centésimos por cento) do valor do imóvel, a fim de 

assegurar oportunamente a reparação das perdas e danos sofridas pela 

requerente, sob pena de se efetivar liminarmente a reintegração de posse 

do imóvel objeto da ação. É o relato necessário. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, denota-se que a parte requerente busca a rescisão 

contratual referente à venda de um imóvel urbano localizado no 

Loteamento Residencial Buritis Primavera II, quadra 44, lote 28, matriculado 

sob o nº 17296, com área de 240 (duzentos e quarenta) metros 

quadrados, nesta cidade, alegando o a inadimplência dos requeridos com 

as parcelas assumida, e pugnando pela antecipação de tutela para a 

reintegração na posse do bem imóvel. É cediço que para a concessão de 

liminar possessória tem-se como requisitos básicos para tanto aqueles 

enunciados no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam, a 

posse do requerente, a turbação ou o esbulho praticado pelo requerido, a 

data da turbação ou esbulho, não afastando ainda, outras exigências para 

concessão da medida. No caso em análise, as partes firmaram um 

contrato particular de compra e venda de imóvel e, diante do alegado 

inadimplemento dos requeridos, a requerente ajuizou a ação de rescisão 

contratual cumulada com reintegração de posse. Não obstante, não se 

figura recomendável, a priori, o deferimento de antecipação de tutela na 

ação de reintegração de posse, que tem por objeto a rescisão de contrato 

de compra e venda, vez que, a posse das partes devedoras advém de 

contrato, devendo primeiramente ser analisada a questão contratual, com 

intuito de por fim ao contrato e, a partir daí, viabilizar a reintegração de 

posse. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO E COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO ART. 

535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR 

INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE 

DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO. 

PRECEDENTES. 1. Afasta-se a alegada violação do art. 535 do CPC 

quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos 

embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e 

motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. Diante da 

necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva norteador dos 

contratos, na antecipação de tutela reintegratória de posse, é 

imprescindível prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de 

compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a 

resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa. 

3. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados 

dissidentes cuidam de situações fáticas diversas. 4. Agravo regimental 

desprovido. (AgRg no REsp 969.596/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 27/05/2010). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. "AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS". 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NEGOU O PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E, ALTERNATIVAMENTE, O 

DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 

PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA JÁ 

CONCEDIDO EM PRIMEIRO GRAU. DESNECESSIDADE. CONCESSÃO DA 

BENESSE QUE PERMANECE ATÉ DECISÃO FINAL DO PROCESSO. NÃO 

CONHECIMENTO DO PEDIDO QUE SE IMPÕE. MÉRITO. ALEGADA 

EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS ATINENTES À CONCESSÃO DA TUTELA DE 

URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO 

OU DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE 

CONCESSÃO DA MEDIDA PREVIAMENTE À DECLARAÇÃO JURISDICIONAL 

SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO. POSSE JUSTA EXERCIDA PELOS 

RÉUS QUE SUBSISTE, AINDA QUE SOB SUPOSTO INADIMPLEMENTO. (I) "É 

firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia 

manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 146 de 795



e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, 

ainda que existente cláusula de resolutória expressa, diante da 

necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os 

contratos" (AgInt no AREsp 734.869/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017). (II) "[...]não se 

afigura recomendável o deferimento de liminar de reintegração 

possessória em ação que tem por objeto a rescisão de contrato de 

promessa de compra e venda, como ocorre no presente caso, vez que, a 

posse da devedora advém de contrato. Até que se proclame a rescisão 

do instrumento, a posse da promitente compradora é justa e merecedora 

de proteção, apesar do possível inadimplemento no pagamento e da 

existência de cláusula resolutória expressa no contrato." (TJ-SC - AI: 

40141830620168240000 Capital 4014183-06.2016.8.24.0000, Relator: 

André Carvalho, Data de Julgamento: 14/06/2018, Primeira Câmara de 

Direito Civil). Dessarte, no caso em exame, incabível a concessão da tutela 

antecipada para a reintegração liminar da parte requerente na posse do 

imóvel sem que antes se decida acerca da resolução do contrato, vez que 

a reintegração de posse, como postulada, é consequência da rescisão. 

Assim, até que se decrete a rescisão contratual, não se vislumbra a 

configuração da turbação ou esbulho na área, estando, pois, ausente o 

pressuposto da probabilidade do direito invocado para determinar a 

reintegração de posse do imóvel. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS - 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL 

COMERCIAL - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL - PEDIDO 

LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE 

PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO."É imprescindível a prévia 

manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra 

e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, 

ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade 

de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. Por 

conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de 

posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, 

pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será 

avaliado o alegado esbulho possessório" (STJ - REsp 620787/SP). 

Ausência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, porquanto 

eventuais prejuízos pelo uso e conservação do imóvel poderão ser 

ressarcidos mediante indenização, postulada, aliás, na inicial.” (TJMT – RAI 

nº 10.108/14 – Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – 6ª Câm. Cív. – j. 

09/04/14 – DJE 14/04/14). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL URBANO - PAGAMENTO PARCELADO - AUSÊNCIA DE 

PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – REINTEGRAÇÃO 

DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL - INADMISSIBILIDADE - PROVIDÊNCIA 

QUE DEPENDE DO ACATAMENTO DO PEDIDO DE RESCISÃO – RECURSO 

DESPROVIDO. Não se monstra viável a concessão de liminar reintegratória 

ao promitente-vendedor, porque, enquanto não rescindido o liame 

contratual, não se pode considerar injusta a posse do comprador. (TJMT – 

RAI nº 118.791/14 – Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges – 6ª Câm. Cív. – j. 

22/10/14 – DJe 27/10/14). COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA 

RESCISÃO CONTRATUAL - Tutela antecipada visando a reintegração 

liminar da autora na posse do imóvel objeto da lide. Inadmissibilidade. 

Hipótese que não dispensa a rescisão do contrato por decisão judicial e 

muito menos permite que, desde logo, se defira a reintegração liminar em 

favor da agravante, porquanto não se pode considerar injusta a posse 

derivada de compromisso de compra e venda sem que antes se desfaça o 

liame contratual, mediante sentença em processo regular. Precedentes - 

Decisão mantida Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20016506320148260000 

SP 2001650-63.2014.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

26/02/2014, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2014) 

Dessa forma, considerando que o contrato celebrado entre as partes 

ainda está em vigor, não há como deferir a tutela antecipada de 

reintegração e imissão na posse pleiteada, tampouco determinar, por ora, 

que os requeridos efetuem depósito mensal sem a sua prévia 

manifestação nos autos. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR 

PRETENDIDA. Citem-se os requeridos para, querendo, apresentarem 

defesa, no prazo legal, fazendo constar as advertências legais do artigo 

344 do mesmo Código. Caso seja apresentada contestação, intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

impugnação à contestação. Em consonância com o artigo 334 do Código 

de Processo Civil, designo o dia 09/07/2020, às 16h20min, para sessão de 

conciliação (artigo 165, do CPC). Conste que a sessão será realizada por 

conciliador, na sede deste juízo, na “sala de conciliação”. Consigne-se que 

o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado (artigo 334, §8º, do CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem na audiência designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 

15 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004837-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERANY MARIA DE BRITO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004837-94.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT REQUERIDO: 

VERANY MARIA DE BRITO Vistos. Considerando que não foi possível citar 

a parte requerida, bem como localizar o bem objeto da ação, defiro o 

pedido de conversão da ação de busca e apreensão em EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL por estar em conformidade com os preceitos 

legais. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar 

o pagamento do débito, devendo, se necessário, previamente ser 

providenciado o depósito das despesas pela parte exequente. Não 

havendo pagamento pela executada, cumpra-se na forma do artigo 829, 

§1º, do Código de Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil, ressaltando-se que o pagamento, nos termos do 

artigo 827, §1º, desse mesmo Código, importa na redução pela metade 

desse valor. No cumprimento do ato citatório, deverá ser a parte 

executada cientificada do que preceituam os artigos 914, 915, 916 e 917, 

todos do Código de Processo Civil. Proceda-se a Secretaria as devidas e 

necessárias anotações, inclusive no Ofício de Distribuição Judicial local, 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004837-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERANY MARIA DE BRITO (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001613-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENEDY CAMPOS DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001613-17.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

REQUERIDO: KENEDY CAMPOS DA COSTA Vistos. Ante o teor da petição 

retro, com fundamento no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUSPENDO o andamento do presente processo. Intime-se o patrono da 

parte embargada para que, no prazo de 02 (dois) meses, promova a 

habilitação dos herdeiros, com a devida qualificação de cada sucessor, 

bem como traga aos autos a certidão de óbito do requerido, nos termos do 

artigo 313, §2º, I, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 16 de abril de 2019. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001881-03.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO SEEDS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(EXECUTADO)

BR PARTICIPACOES E INVESTIMENTO LTDA (EXECUTADO)

RICARDO AUGUSTO MARCATO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1001881-03.2020.8.11.0037 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: CENTRO SEEDS COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA, RICARDO AUGUSTO MARCATO, BR 

PARTICIPACOES E INVESTIMENTO LTDA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO ajuizada pelo COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI em face de 

CENTRO SEEDS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, 

RICARDO AUGUSTO MARCATO E BR PARTICIPACOES E INVESTIMENTO 

LTDA, todos devidamente qualificadas nos autos. Citem-se as partes 

executadas para pagarem a dívida no valor de R$ 259.852,73 (duzentos e 

cinquenta e nove mil oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e três 

centavos), acrescida das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10%, no prazo de 03 

(três) dias, a contar da citação. Do mandado de citação deverá constar, 

também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Ofi-cial de 

Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimações dos executados. A penhora recairá 

sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo se outros forem 

indicados pelas partes executadas e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente. Não encontrados os executados, 

havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao 

arresto de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o 

processo na forma do artigo 830 do Código de Processo Civil. Formalizada 

a penhora por qualquer dos meios legais, dela serão imediatamente 

intimados os executados. A intimação da penhora será feita ao advogado 

dos executados ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. Se 

não houver constituído advogado nos autos, os executados serão 

intimados pessoalmente, de preferência por via postal. Ressalte-se que os 

executados devem permanecer na posse dos bens, na qualidade de fiéis 

depositários, se não houver oposição do autor. Caso não sejam 

localizados bens, os executados devem ser intimados a indicá-los em 

cinco dias, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) do valor da 

causa, se constatada a omissão (artigo 774 do CPC). Os executados 

deverão ter ciência de que, nos termos do artigo 827, §1º, do Código de 

Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 

honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Os 

executados poderão apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 

oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, artigo 

915). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirá que os executados requeiram o 

pagamento do saldo remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(CPC, artigo 916). Ficam os executados advertidos de que a rejeição dos 

embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 

elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de 

outras penalidades previstas em lei. As citações, intimações e penhoras 

realizar-se-ão na forma dos artigos 212 a 217 do Código de Processo 

Civil. A cópia desta decisão vale como certidão para fins do artigo 828 do 

Código de Processo Civil, desde que com selo de autenticidade. 

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 16 de 

abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001881-03.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO SEEDS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(EXECUTADO)

BR PARTICIPACOES E INVESTIMENTO LTDA (EXECUTADO)

RICARDO AUGUSTO MARCATO (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000072-75.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GELI SOLETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1000072-75.2020.8.11.0037 

AUTOR(A): GELI SOLETTI REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Para melhor 

análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita da parte 

requerente, intime-se por meio de seu advogado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência 

financeira alegada (declaração de imposto de renda, carteira de trabalho, 

holerite e outros), sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita 

(artigo 99, § 2º do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

concluso para análise. Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 16 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000022-49.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAWAN RODRIGUES PESSOA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1000022-49.2020.8.11.0037 AUTOR(A): KAWAN RODRIGUES PESSOA 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS movida por KAWAN RODRIGUES PESSOA em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A., 

qualificados nos autos. Ante a comprovação do requerimento 

administrativo, recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, 

ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias 

úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre esclarecer que nos 

mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito 

– CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os 

processos que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o 

número dos processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são 

realizadas as avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de 

possibilitar uma tentativa de acordo. Oportuno ressaltar que até o presente 

momento não há informações acerca da designação de novos mutirões. 

Ademais, impende esclarecer que é de praxe em relação a feitos de 

DPVAT que eventual acordo somente é oferecido após a apresentação de 

contestação, assim, por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido 

da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de abril 

de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001388-60.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA APARECIDA DALSOTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1001388-60.2019.8.11.0037 AUTOR(A): IOLANDA APARECIDA DALSOTO 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por IOLANDA APARECIDA 

DALSOTO em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A., qualificados nos autos. Ante a comprovação do 

requerimento administrativo, recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 

e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias 

úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre esclarecer que nos 

mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito 

– CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os 

processos que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o 

número dos processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são 

realizadas as avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de 

possibilitar uma tentativa de acordo. Oportuno ressaltar que até o presente 

momento não há informações acerca da designação de novos mutirões. 

Ademais, impende esclarecer que é de praxe em relação a feitos de 

DPVAT que eventual acordo somente é oferecido após a apresentação de 

contestação, assim, por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido 

da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de abril 

de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000032-93.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ISRAEL DE LIMA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1000032-93.2020.8.11.0037 AUTOR(A): JOSE ISRAEL DE LIMA GOMES 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS movida por JOSE ISRAEL DE LIMA GOMES em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A., 

qualificados nos autos. Ante a comprovação do requerimento 

administrativo, recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, 

ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias 

úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre esclarecer que nos 

mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito 

– CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os 

processos que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o 

número dos processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são 

realizadas as avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de 

possibilitar uma tentativa de acordo. Oportuno ressaltar que até o presente 

momento não há informações acerca da designação de novos mutirões. 

Ademais, impende esclarecer que é de praxe em relação a feitos de 

DPVAT que eventual acordo somente é oferecido após a apresentação de 

contestação, assim, por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido 

da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de abril 

de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001205-89.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE AUGUSTO HECKLER MORONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1001205-89.2019.8.11.0037 AUTOR(A): ANDRE AUGUSTO HECKLER 

MORONI REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por ANDRE AUGUSTO 

HECKLER MORONI em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DE SEGURO DPVAT S.A., qualificados nos autos. Ante a comprovação do 

requerimento administrativo, recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 

e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias 

úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre esclarecer que nos 

mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito 

– CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os 

processos que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o 

número dos processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são 

realizadas as avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de 

possibilitar uma tentativa de acordo. Oportuno ressaltar que até o presente 

momento não há informações acerca da designação de novos mutirões. 

Ademais, impende esclarecer que é de praxe em relação a feitos de 

DPVAT que eventual acordo somente é oferecido após a apresentação de 

contestação, assim, por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido 

da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de abril 

de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007292-61.2019.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

NEI ELSON MARTINS LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1007292-61.2019.8.11.0037 AUTOR(A): NEI ELSON MARTINS LOPES REU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS movida por NEI ELSON MARTINS LOPES em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A., 

qualificados nos autos. Ante a comprovação do requerimento 

administrativo, recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, 

ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias 

úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre esclarecer que nos 

mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito 

– CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os 

processos que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o 

número dos processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são 

realizadas as avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de 

possibilitar uma tentativa de acordo. Oportuno ressaltar que até o presente 

momento não há informações acerca da designação de novos mutirões. 

Ademais, impende esclarecer que é de praxe em relação a feitos de 

DPVAT que eventual acordo somente é oferecido após a apresentação de 

contestação, assim, por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido 

da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de abril 

de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007291-76.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKSON TIAGO PEREIRA FREIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1007291-76.2019.8.11.0037 

AUTOR(A): ERIKSON TIAGO PEREIRA FREIRE REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos. Analisando os autos, verifico que a parte requerida juntou cópia de 

sua carteira de trabalho apenas das páginas que contém sua qualificação 

civil e da página 44, onde consta registro do ano de 2017 de contrato de 

trabalho de experiência pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. Assim, 

para melhor análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita da parte requerente, intime-se por meio de seu advogado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cópia integral de sua carteira de 

trabalho, ou outros documentos comprobatórios da hipossuficiência 

financeira alegada (declaração de imposto de renda, holerite e outros), 

sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do 

CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para 

análise. Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de abril 

de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007288-24.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR SABINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1007288-24.2019.8.11.0037 

AUTOR(A): VILMAR SABINO DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

Da análise dos autos, verifico que a parte requerente pugna pela 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, apresentando, para tanto, 

carteira de trabalho, onde consta que este possui vinculo empregatício 

ativo desde o ano de 2003. Contudo, verifico que a remuneração 

constante no registro refere-se a data de admissão, estando, portanto, 

desatualizada, dado o lapso temporal de mais de 17 (dezessete) anos. 

Assim, para melhor análise do pedido de concessão dos benefícios da 

justiça gratuita da parte requerente, intime-se por meio de seu advogado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar holerite ou outros 

documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada, onde 

conte seus rendimentos mensais atualizados (declaração de imposto de 

renda e outros), sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita 

(artigo 99, § 2º do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

concluso para análise. Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 16 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006408-32.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTINO SCHEFFER CHRISTOVAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Autos nº 1006408-32.2019.8.11.0037 Vistos. 

Trata-se de exceção de pré-executividade ofertada pelo executado Altino 

Scheffer Cristóvão, aduzindo que o título que embasa a execução padece 

de certeza, liquidez e exigibilidade, considerando que ausente a 

assinatura de testemunhas. Instada a se manifestar, a excepta defendeu 

que há assinatura de testemunhas no título que embasa a execução 

(contrato originário) e que, embora o aditivo não contenha as assinaturas, 

não se trata do título que embasa a execução, não se discutindo, portanto, 

a força executiva do contrato principal; ao fim, pediu a conversão da 

execução de entrega de coisa incerta para execução por quantia certa. 

Eis a síntese do necessário. Fundamento e decido. Primeiro, destaco que o 

pedido de concessão de efeito suspensivo encontra-se prejudicado, pois 

a exceção de pré-executividade será julgada nesta oportunidade. A 

Exceção de Pré-Executividade é instrumento de defesa do executado, 

criado pela doutrina e jurisprudência, para discutir, no âmbito da própria 

execução, independentemente de penhora ou depósito, matérias de ordem 

pública que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador e 

independentemente de dilação probatória. Como escreve Humberto 

Theodoro Júnior:“(...) está assente na doutrina e jurisprudência atuais a 

possibilidade de o devedor usar da exceção de pré-executividade, 

independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao 

procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria 

de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus 

pressupostos processuais. Admite-se excepcionalmente a peça 

defensiva para acolher exceções materiais, extintivas ou modificativas do 

direito do exequente, desde que comprovadas de plano, sem necessidade 

de produção de outras provas além daquelas constantes dos autos ou 

trazidas com a própria exceção, mesmo porque existe um sistema de 

insurgência à disposição da executada no Código de Processo Civil 

vigente. In casu, é equivocada a insurgência do executado. O título 

executivo que fundamenta a presente execução é o contrato nº 

0173/2018 celebrado entre as partes (id. 25716631), instrumento que 

possui assinaturas de duas testemunhas ao final. Anexos à inicial existem 

quatro aditamentos do contrato (id. 25716635 e 25717143), sendo que o 

último carece da assinatura de testemunhas como argumenta a excipiente. 

Denoto que o documento foi celebrado pelos litigantes em 12/12/2018 e 

alterou a quantia de soja em grãos envolvida no negócio jurídico, 

diminuindo-a de 180.000 kg (dezoito mil quilogramas) para 60.000 kg 

(sessenta mil quilogramas) e fixando data para estabelecimento do preço 

do produto, ratificando as demais cláusulas contratuais. Em consulta à 

jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça, deparo-me com caso 
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semelhante em que o contrato primitivo preencheu os requisitos legais e o 

aditivo carecia da assinatura de duas testemunhas, julgado de relatoria do 

Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho que concluiu que a irregularidade 

no aditivo não desnaturou o contrato inicial, considerando que não 

modificou as cláusulas originárias e, inclusive, beneficiou o devedor, e 

consignou que a verdade material deve prevalecer sobre a verdade 

formal. É o que retiramos do acórdão e trechos do voto do relator que 

abaixo transcrevo: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – 

AUSÊNCIA DE TITULO EXECUTIVO – FALTA DE ASSINATURA NO ADITIVO 

– PRORROGAÇÃO DE PRAZO – EXCESSO DE FORMALISMO – 

MANUTENÇÃO NA INTEGRA DO CONTRATO INICIAL – ARTIGO 585, 

INCISO II DO CPC/73 – NÃO VIOLAÇÃO. Recurso conhecido e desprovido. 

1. Estando o contrato o primitivo dentro do estabelecido no artigo 585, 

inciso II, CPC/73, constando a assinatura das partes e de duas 

testemunhas a ausência da assinatura destas no aditivo que trata apenas 

de prorrogação de prazo de vencimento, mantendo todas as cláusulas 

anteriores, não afeta a liquidez , certeza, exigibilidade do contrato inicial. 

(N.U 0000448-36.2008.8.11.0090, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/10/2017, 

Publicado no DJE 20/10/2017). [...] Neste contexto, a verdade formal deve 

estar abaixo da verdade verdadeira, da verdade material. As ficções de 

direito, os princípios rígidos e injustos, as regras apriorísticas, as 

presunções legais, tudo isso cede lugar ao bom senso, na formalização 

de uma justiça íntegra e justa. Só por este meio é permitido ao julgador, 

examinando cada caso concreto, nos seus múltiplos e variados aspectos, 

proferir uma decisão justa em todos os sentidos. [...] Entendo que, em 

benefício do devedor, como, de resto, tratado nos autos, esta mera 

irregularidade não desnatura o título executivo, permanecendo-o incólume 

para propositura da ação de execução, corretamente ajuizada pela 

instituição financeira credora. [...] Desta forma, chego a seguinte 

conclusão. Estando o contrato o primitivo dentro do estabelecido no artigo 

585, inciso II, CPC/73, constando a assinatura das partes e de duas 

testemunhas a ausência da assinatura destas no aditivo que trata apenas 

de prorrogação de prazo de vencimento, mantendo todas as cláusulas 

anteriores, não afeta a liquidez, certeza, exigibilidade do contrato inicial. 

[...] Apesar das peculiaridades de cada caso, entendo que no feito a 

verdade material também deve se sobrepor à verdade formal, 

considerando que o contrato originário atende aos requisitos legais, 

demonstrando a real existência de obrigações mútuas entre as partes. 

Além disso, a excipiente vem alegar a nulidade do instrumento, contudo o 

aditamento lhe é benéfico ao passo que reduziu a quantidade de soja em 

grãos devida, mantendo incólume outras cláusulas do contrato originário. 

A propósito, ressalto que todos os outros aditivos também preenchem o 

requisito legal, encontrando-se apenas o último sem assinatura de 

testemunhas. Desta forma, considerar sem força executiva o contrato 

originário configuraria excesso de formalidade, ignorando-se a 

demonstração da existência de obrigações mútuas entre as partes e, 

assim, a verdade real ou material em prol da verdade formal, fazendo com 

que o presente pronunciamento jurisdicional careça de bom senso e 

justiça. Por estas razões, rejeito a exceção de pré-executividade oposta 

pelo executado/excipiente. Em termos de prosseguimento, diante do 

pedido de conversão da presente execução em execução por quantia 

certa, determino que a parte exequente acoste o demonstrativo do débito 

atualizado no prazo de 15 dias, em obediência ao artigo 798, inciso I, 

alínea b, do CPC. Em caso de decurso do prazo, certifique-se. Cumpra-se, 

expedindo o expedindo o necessário e com as cautelas de praxe. 

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000021-64.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERONIAS RODRIGUES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1000021-64.2020.8.11.0037 AUTOR(A): ERONIAS RODRIGUES RAMOS 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS movida por ERONIAS RODRIGUES RAMOS em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A., 

qualificados nos autos. Ante a comprovação do requerimento 

administrativo, recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, 

ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias 

úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre esclarecer que nos 

mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito 

– CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os 

processos que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o 

número dos processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são 

realizadas as avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de 

possibilitar uma tentativa de acordo. Oportuno ressaltar que até o presente 

momento não há informações acerca da designação de novos mutirões. 

Ademais, impende esclarecer que é de praxe em relação a feitos de 

DPVAT que eventual acordo somente é oferecido após a apresentação de 

contestação, assim, por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido 

da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de abril 

de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000015-57.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SANTOS DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________
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1000015-57.2020.8.11.0037 AUTOR(A): JEFFERSON SANTOS DE JESUS 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS movida por JEFFERSON SANTOS DE JESUS em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A., 

qualificados nos autos. Ante a comprovação do requerimento 

administrativo, recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, 

ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias 

úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre esclarecer que nos 

mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito 

– CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os 

processos que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o 

número dos processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são 

realizadas as avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de 

possibilitar uma tentativa de acordo. Oportuno ressaltar que até o presente 

momento não há informações acerca da designação de novos mutirões. 

Ademais, impende esclarecer que é de praxe em relação a feitos de 

DPVAT que eventual acordo somente é oferecido após a apresentação de 

contestação, assim, por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido 

da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de abril 

de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008244-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ALEIXO VALERIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1008244-74.2018.8.11.0037. AUTOR(A): IVAN ALEIXO VALERIO REU: 

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos e 

examinados. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA 

ajuizada por IVAN ALEIXO VALERIO em face de CREFISA S/A CRÉDITO E 

FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, devidamente qualificados nos 

autos. Alega o requerente, em síntese, que é aposentado por invalidez e 

que contraiu, em meados do ano de 2015, empréstimos junto à sociedade 

de crédito requerida. Aduz que a financiadora por diversas vezes 

descontava valores além da conta, sendo que em alguns meses, os 

descontos eram de R$ 251,00 enquanto outros em torno de R$ 823,89, de 

modo que atingiu 31% (trinta e um por cento) de seu único rendimento 

salarial, pois recebe R$ 2.275,65. Assim, requereu a concessão de tutela 

de urgência para determinar a limitação dos descontos a 30% (trinta por 

cento) de seu salário. Despacho inicial de conteúdo positivo à ID. 

18209937, onde foi concedida a tutela antecipada pretendida, bem como 

deferido os benefícios da justiça gratuita. No mérito, requereu a 

procedência da demanda para que sejam revistas as cláusulas 

contratuais, limitando os descontos das parcelas a 30% de seu salário. 

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação à ID. 19150271, 

na qual impugnou o benefício da justiça gratuita. Alegou, ainda, a preliminar 

de inépcia da inicial e falta de interesse processual. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais. Realizada audiência de 

conciliação, não houve acordo entre as partes (ID. 19202050). Réplica à ID 

19247929. Com vista dos autos, o requerido pleiteou o julgamento 

antecipado da lide (ID. 20124268). É o breve relato. Fundamento e decido. 

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. Impugnação 

à justiça gratuita: Apesar da impugnação apresentada, denoto que a 

requerida não trouxe nenhuma prova que evidenciasse a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, fazendo 

impugnação genérica ao apenas argumentar que a requerente teve crédito 

aprovado por uma instituição financeira. Aliás, a situação descrita por si 

só não demonstra a suficiência de recursos nem enseja a revogação da 

benesse. Por fim, ressalto que o preenchimento dos pressupostos já fora 

examinado no momento da concessão do benefício, cabendo, portanto, ao 

impugnante trazer elementos que demonstrassem a mudança de situação 

ou que a realidade fática da situação financeira da parte era diferente do 

que considerado pelo juízo. Logo, afasto a impugnação à gratuidade da 

justiça apresentada. Da inépcia da petição inicial. Atenta ao contido nos 

autos, tenho que assiste razão ao requerido, quando alega a inépcia da 

petição inicial, tão somente em relação ao pleito de revisão das cláusulas 

contratuais, ante a ausência de indicação dos valores cobrados 

indevidamente e ausência de apontamento das supostas cláusulas 

abusivas. Pretende a parte autora a revisão do contrato de adesão, 

pugnando pela revisão dos valores cobrados. Da análise dos autos, 

verifico que o requerente alega genericamente a ilegalidade, sem sequer 

apontar as cláusulas que estabelecem sua aplicação, até porque ajuizou a 

ação sem ter o contrato em mãos, baseando-se em eventuais cláusulas 

nulas. É certo que, compete a parte autora indicar as supostas cláusulas 

ilícitas, de acordo com a sua fundamentação, quais sejam: as que 

estabelecem as taxas de juros conforme variação do mercado, indicando 

qual seria a média do mercado e qual foi a taxa praticada, devendo trazer 

aos autos o demonstrativo de cálculo, pois não cabe ao juízo 

desempenhar essa investigação. Por outro lado, o autor limitou-se a 

pleitear a revisão das cláusulas contratuais onerosas, com a consequente 

nulidade daquelas tidas como abusivas. No entanto, tal pedido não deve 

ser feito de forma genérica, meramente protelatória, mas de forma 

concreta, indicando as cláusulas (item por item) e apresentando planilha 

ao alegar a nulidade. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO – EXTINÇÃO – ARTIGO 295, I, DO CPC – AUSÊNCIA DE 

DISCRIMINAÇÃO DAS CLAÚSULAS ABUSIVAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA 

DE ABUSIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE FORA DO ROL DO 

PARÁGRAFO 1º DO ART. 324 DO CPC – SÚMULA Nº 381 DO STJ – 

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Salvo nas hipóteses do parágrafo 1º do art. 324 do CPC, é 

defeso à parte apresentar pedido genérico , não bastando a parte 

discorrer sobre eventual abusividade ou ilegalidade de forma abrangente, 

sem se ater às cláusulas ditas irregulares.“Nos contratos bancários, é 

vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” 

(Súmula nº 381 do STJ)Nas ações que tenham por objeto a revisão de 

obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de 

bens, o autor terá de, sob pena de inépcia , discriminar na petição inicial , 

dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, 

além de quantificar o valor incontroverso do débito. (CPC, art. 330, §2º) . 

(N.U 0001651-77.2013.8.11.0051, , NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018) Além disso, ao teor do disposto 

no art. 330, § 2º, do CPC, nos litígios que tenham por objeto obrigações 

decorrentes de financiamento, o autor deverá discriminar na petição inicial, 

dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, 

quantificando o valor incontroverso, o que não vislumbro no caso dos 

autos. Assim, a extinção do feito sem resolução do mérito, tão somente em 

relação ao pedido de revisão das cláusulas contratuais, é medida que se 

impõe. Assim, passo à análise do pedido de limitação dos descontos a 

30% do salário do autor. Pois bem. Conforme estabelece o artigo 6º, §5º 

da Lei 10820/03, a qual dispõe sobre a autorização para desconto de 

prestações em folha de pagamento, é permitido às instituições financeiras 

o desconto de 35% dos valores recebidos a título de benefícios de 

aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social, desde 

que previsto em contrato, sendo que 5% se destinam exclusivamente às 

despesas e saques de cartões de crédito. Lado outro, diversamente do 

que alega a parte requerida, o entendimento jurisprudencial é de que o 

limite previsto no dispositivo supramencionado se aplica analogicamente 

aos débitos em conta corrente na qual a parte perceba seus rendimentos: 

RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTACORRENTE. 

POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. 

SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 

ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL 

VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Validade da cláusula 

autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das 

prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta 

utilizada para recebimento de salário. 2. Os descontos, todavia, não 

podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida 

percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios 

(Previdência e Imposto de Renda). 3. Preservação do mínimo existencial, 

em consonância com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o 

tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 

5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1584501/SP, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

06/10/2016, DJe 13/10/2016). PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1000068-52.2020.8.11.0000 AGRAVANTE: 

BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUIS FERNANDO FARIAS ALVES 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTA AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 

EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA-CORRENTE - DESCONTOS QUE 

SUPERAM 30 % DO SALÁRIO LÍQUIDO- SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 

–CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA - MULTA DIÁRIA EM CASO DE 

DESCUMPRIMENTO – MANUTENÇÃO - PROPORCIONALIDADE DO VALOR 

ARBITRADO - RECURSO NÃO PROVIDO. A limitação em 30 % dos 

descontos realizados na folha de pagamento garante o adimplemento à 

instituição credora e ao mesmo tempo resguarda o mínimo existencial e 

protege o servidor do consumismo excessivo que hoje se verifica e não 

pode passar despercebido pelo Poder Público, que tem o dever de zelar 

pelo fundamento constitucional do valor social do trabalho e da dignidade 

da pessoa humana, ainda que, com essa finalidade, haja mitigação do 

princípio da autonomia da vontade (art. 421 do CC). Sendo manifesta a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, ante o comprometimento de 

quase a totalidade da renda do agravado, estão presentes, por ora, os 

requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil/2015. A multa fixada 

e m  v a l o r  r a z o á v e l  n ã o  c o m p o r t a  r e d u ç ã o .  ( N . U 

1000068-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020) 

Conforme entendimento do E. TJMT, a limitação em 30 % dos descontos 

realizados garante o adimplemento à instituição credora e ao mesmo tempo 
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resguarda o mínimo existencial e protege o autor do consumismo 

excessivo que hoje se verifica e não pode passar despercebido pelo 

Poder Público, que tem o dever de zelar pelo fundamento constitucional do 

valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana, ainda que, com 

essa finalidade, haja mitigação do princípio da autonomia da vontade. Ante 

o exposto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, tão somente 

em relação ao pedido de revisão das cláusulas contratuais, ante a inépcia 

da petição inicial, nos termos do artigo art. 330, § 2º c/c artigo 485, inciso 

IV, ambos do Código de Processo Civil. Ainda, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para determinar que o requerido limite os descontos 

realizados na conta corrente indicada na inicial à 30% do valor líquido do 

salário do autor, confirmando a liminar concedida. Ante a sucumbência 

recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% 

sobre o valor da causa, proporcionalmente distribuídos entre elas; 

contudo, a sucumbência relativa ao autor permanecerá suspensa, ante a 

gratuidade da justiça deferida em seu favor. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2020. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007279-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ESPERDITO BARBOZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1007279-62.2019.8.11.0037 AUTOR(A): ESPERDITO BARBOZA DA SILVA 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS movida por ESPERDITO BARBOZA DA SILVA em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A., 

qualificados nos autos. Ante a comprovação do requerimento 

administrativo, recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, 

ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias 

úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre esclarecer que nos 

mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito 

– CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os 

processos que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o 

número dos processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são 

realizadas as avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de 

possibilitar uma tentativa de acordo. Oportuno ressaltar que até o presente 

momento não há informações acerca da designação de novos mutirões. 

Ademais, impende esclarecer que é de praxe em relação a feitos de 

DPVAT que eventual acordo somente é oferecido após a apresentação de 

contestação, assim, por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido 

da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de abril 

de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003265-35.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO ALVES DE JESUS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1003265-35.2019.8.11.0037 OMNI 

FINANCEIRA S/A DIVINO ALVES DE JESUS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO ajuizada porOMNI FINANCEIRA S/A em face do 

DIVINO ALVES DE JESUS, ambos devidamente qualificados nos autos. No 

ID nº 30568026 , a parte exequente informa a quitação do débito e pede 

extinção do feito. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda. Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo 

Civil elenca as formas de extinção da execução, contemplando, em seu 

inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o devedor 

satisfaz a obrigação. Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA 

A AÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Proceda-se ao desbloqueio da garantia através do sistema RENAJUD, uma 

vez que ainda permanece a restrição judicial determinada nos autos. Após 

certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002003-16.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPEED RACING AUTO CENTER EIRELI - EPP (EXECUTADO)

MARCOS ROBERTO CAMARGO (EXECUTADO)

MARCIA VANDERLEA DE MATHIA CAMARGO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 CARTA DE INTIMAÇÃO Nome: MARCOS ROBERTO CAMARGO 

Endereço: Rua Argentina, 376, Jardim das Américas, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MYRIAN PAVAN PROCESSO n. 

1002003-16.2020.8.11.0037 Valor da causa: R$ 212.875,50 ESPÉCIE: 

[Cédula de Crédito Bancário]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO 

ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT Endereço: 

RUA PIRACICABA, 763, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 POLO PASSIVO: Nome: SPEED RACING AUTO CENTER EIRELI - 

EPP Endereço: São Paulo, 370, Pq Eldorado, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 Nome: MARCOS ROBERTO CAMARGO Endereço: Rua 

Argentina, 376, Jardim das Américas, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 Nome: MARCIA VANDERLEA DE MATHIA CAMARGO Endereço: 

Rua Argentina, 376, Jardim das Américas, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 Senhor(a): MARCOS ROBERTO CAMARGO A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob 

pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima 

mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: VALOR DO 

DÉBITO: Valor R$ 212.875,50 (duzentos e doze mil, oitocentos e setenta e 

cinco reais e cinquenta centavos) ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é 

contado da juntada aos autos do aviso de recebimento (AR). 2. Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (Art. 523 §3º, CPC). PRIMAVERA DO LESTE, 17 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001570-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ANGELO PETRAZZINI (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado.Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001533-82.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R R GUIMARAES (EXECUTADO)

RONALDO RODRIGUES GUIMARAES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado.Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002609-49.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RONIA BORGES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado.Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001112-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

que seja intimada a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado, emitindo guia para localidade a ser cumprido o 

mandado. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001528-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

que seja intimada a parte autora para impugnar a contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002514-48.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL OUVERNEY ROCCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

 

RETIRAR CERTIDÃO DE PENHORA Intimo a AUTORA para retirar, nesta 

secretaria, certidão para fins de registro de penhora, devendo 

comparecer com as guias devidamente pagas, bem como comprovar sua 

averbação, no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006346-89.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Michel da Silva Alves (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRISMAR DAMASCENO DE PAULA OAB - RN4833 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAQUEL BATISTA DE SOUZA FRANCA OAB - SP243100 

(ADVOGADO(A))

SABRINA LOPEZ DE MORAIS OAB - SP347228 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:
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FERNANDA DOROTA DE MELLO OAB - SP268406 (ADVOGADO(A))

RAQUEL BATISTA DE SOUZA FRANCA OAB - SP243100 

(ADVOGADO(A))

USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FLAVIA CRISTINE DE LIMA FREITAS OAB - SP362836 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006346-89.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: MICHEL DA SILVA ALVES EXECUTADO: COMPANHIA 

SIDERURGICA PAULISTA Vistos. Considerando o teor da petição de ID 

31337536, informando que os valores bloqueados no ID 30901707 

pertencem a USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A – USIMINAS 

(CNPJ 608947300001-05), incorporadora da extinta Companhia 

Siderúrgica Paulista – COSIPA, parte executada neste feito, entendo 

prudente suspender a decisão homologatória do acordo prolatada no ID 

31135407. Assim, intimem-se as partes para que se manifestem sobre a 

petição de ID 31337536, no prazo de 05 (cinco) dias. Defiro o pedido de 

inclusão das advogadas, conforme petição retro. Sem prejuízo, 

proceda-se a retirada do sigilo dos documentos encartados nos autos, 

vez que este feito não tramita em segredo de justiça. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 17 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004879-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA MONTEIRO NOVAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DUPERCINA DE OLIVEIRA LOPES (REU)

ADONIAS DE MORAES ARRAES (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MYRIAN PAVAN 

PROCESSO n. 1004879-12.2018.8.11.0037 Valor da causa: R$ 75.000,00 

ESPÉCIE: [Defeito, nulidade ou anulação]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7) POLO ATIVO: Nome: MARIA MADALENA MONTEIRO NOVAIS 

Endereço: RUA DORIVAL MARTINS, 99, SAO CRISTOVÃO, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Nome: DUPERCINA DE OLIVEIRA LOPES 

Endereço: RUA BOLICHO, 258 A, PONCHO VERDE, PRIMAVERA DO LESTE 

- MT - CEP: 78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, DUPERCINA DE OLIVEIRA LOPES acima qualificado(a), 

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

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

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

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

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

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA 

INICIAL:A Requerente é casada civilmente com o Sr. Adonias De Moraes 

Arrais desde o ano de 2006 (certidão em anexo), porém ante o casamento 

já convivia em união estável com este desde o ano de 2000, conforme 

afirma testemunha e Certidão de Casamento religioso em anexo. Na data 

de 14 de Outubro de 2002, o Sr. Adonias adquiriu um lote de terreno para 

construção n.º06, quadra 12, localizado na Rua São Pedro, loteamento 

Conjunto Residencial São Cristóvão, em Primavera do Leste/MT,conforme 

Registro Geral em anexo. Posto isto, conclui-se que no momento da 

aquisição o requerido Adonias e a autora Maria já conviviam em união 

estável. Ocorre que recentemente, o requerido Sr. Adonias realizou um 

negócio jurídico com a requerida Dupercina tendo o imóvel precitado como 

objeto, encontrando-se a Autora desesperada pelo ato praticado por seu 

cônjuge sem o seu consentimento. Segue em anexo dois contratos 

firmados em 20 de Abril de 2018, que se referem ao negócio fraudulento 

realizado entre os requeridos Dupercina e Adonias, estipulando a entrega 

de valores como contraprestação e não a troca de um imóvel pelo outro, 

disfarçando a realidade do negócio. Conveniente dizer, que a Autora não 

deseja perder o seu imóvel e que jamais concordaria com os atos que 

foram praticados por seu cônjuge no que tange ao bem em conjunto 

adquiriram no decorrer da união de ambos. Diante do imenso temor de 

perca de seu imóvel, a Autora compareceu a núcleo desta Defensoria com 

o intuito de ver anulado o negócio jurídico realizado por seu cônjuge 

Adonias. DECISÃO: Ante a impossibilidade de citar a parte requerida 

DUPERCINA pessoalmente cite-a, via edital com prazo de 20 (vinte) dias 

para que se considere realizada a citação, nos termos do artigo 256 e 

257, III, ambos do Código de Processo Civil.Após, em caso de inércia da 

parte requerida no prazo previsto no artigo 335 do Código de Processo 

Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante na comarca, como 

curador especial, em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do 

Código de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.Em 

seguida, dê-se vista dos autos a parte autora para se manifestar, no 

prazo legal.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 15 de abril de 2020.Myrian Pavan 

Schenkeluíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

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

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

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

da Lei. Eu, KATIUSCIA SANDRA RAMOS SILVA, digitei. PRIMAVERA DO 

LESTE, 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003308-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ARILIANE ALMEIDA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ARILIANE ALMEIDA SILVA (EXECUTADO)

THAISSA THALULA TERRES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 35 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MYRIAN PAVAN 
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PROCESSO n. 1003308-06.2018.8.11.0037 Valor da causa: R$ 193.963,48 

ESPÉCIE: [Acessão]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: RUA BARÃO DE 

MELGAÇO, 915, - ATÉ 1745/1746, PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-300 

POLO PASSIVO: Nome: ARILIANE ALMEIDA SILVA & CIA LTDA - ME 

Endereço: Rua Frederico Westphalen, 851, Fundos, Jardim Riva, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Nome: ARILIANE ALMEIDA 

SILVA Endereço: Rua Frederico Westphalen, 851, Fundos, Jardim Riva, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Nome: THAISSA THALULA 

TERRES Endereço: Rua Frederico Westphalen, 851, Fundos, Jardim Riva, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

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

consta da petição inicial a seguir resumida, para no prazo de 3 (três) dias, 

contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, caput, do 

CPC) no valor de R$ 193.963,48, sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO 

de tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, 

dos juros, das custas e dos honorários advocatícios (art. 831, CPC), 

conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas ,nos termos do artigo 830 

do CPC. RESUMO DA INICIAL: Em 04 de agosto de 2015, os Executados 

emitiram em favor do Banco do Brasil, ora Exequente, a Cédula de Crédito 

Industrial, registrada sob o n.40/01710-9 no valor de R$153.000,00 (cento 

e cinquenta e três mil reais) provenientes de Recursos FCO, com 

fundamento da Lei 10.437 de 25 de abril de 2002, em seu artigo 1°, §4° 

com vencimento final para o dia 01 de setembro de 2021. 2. A forma de 

pagamento avençada no contrato foi de 60 (sessenta) prestações 

mensais e sucessivas, sendo a primeira até a vigésima terceira no valor 

nominal de R$ 3.175,00 (três mil cento e setenta e cinco reais), a vigésima 

quarta no valor nominal de R$ 3.174,92 (três mil cento e setenta e quatro 

reais e noventa e dois centavos), a vigésima quinta até a quinquagésima 

nona no valor nominal de R$ 2.133,33 (dois mil cento e trinta e três reais e 

trinta e três centavos) e a sexagésima no valor nominalm R$ 2.133,53 

(dois mil cento e trinta e três reis e cinquenta e três centavos), vencendo 

a primeira em 01/10/2016 e a ultima em 01/09/2021. 3. Para segurança do 

principal da dívida e demais obrigações decorrentes do contrato, os 

Executados, como garantia, constituíram os bens descritos abaixo em 

alienação fiduciária: Ocorre que os Executados deixaram de efetuar os 

pagamentos devidos referentes à Cédula de Crédito Industrial, ensejando 

o vencimento antecipado do débito, sendo que, o montante atualizado da 

dívida, até junho de 2018, importa em R$193.963,48 (cento e noventa e 

três mil novecentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos), 

conforme demonstra a planilha de cálculo anexada à presente peça, a 

qual contem memória discriminada dos débitos (de acordo com o art. 798, 

I, alínea b, do NCPC ), conforme cláusulas avençadas. 5. Não obstante os 

débitos decorrentes do saldo devedor, também são devidos ao Exequente 

os encargos contratuais e de INADIMPLEMENTO previstos na referida Nota 

de Crédito Rural. 6. Assim, considerando o inadimplemento e, esgotados 

todos os meios suasórios para a obtenção do seu crédito, sem sucesso, 

vem o Exequente propor a presente demanda. DECISÃO: Ante a 

impossibilidade de citar as partes executadas pessoalmente citem-as, via 

edital com prazo de 20 (vinte) dias para que se considere realizada a 

citação, nos termos do artigo 256 e 257, III, ambos do Código de Processo 

Civil.Após, em caso de inércia das partes executadas no prazo previsto 

no artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor 

Público atuante na comarca, como curador especial, em consonância com 

o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual 

deverá ser intimada desta decisão.Em seguida, dê-se vista dos autos a 

parte exequente para se manifestar, no prazo legal.Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 15 de abril 

de 2020.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

costume e publicado na forma da Lei. Eu, KATIUSCIA SANDRA RAMOS 

SILVA, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 17 de abril de 2020. (Assinado 

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

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001936-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELTON PAULO CASTALDO VELOSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MYRIAN PAVAN 

PROCESSO n. 1001936-56.2017.8.11.0037 Valor da causa: R$ 40.621,39 

ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Bancário]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI 

VALE DO CERRADO Endereço: Rua Bllumenal, 551, Esquina com a 

Avenida Cuiabá, Centro, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

POLO PASSIVO: Nome: WELTON PAULO CASTALDO VELOSO Endereço: 

Rua Das Hortencias, 112, Parque Eldorado, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para,no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, caput, do CPC) no valor de R$ 40.621,39, 

sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem 

para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios (art. 831, CPC). RESUMO DA INICIAL:A exequente 

é credora do executado pela obrigação líquida, certa e exigível de 

R$30.421,73 (Trinta mil, quatrocentos e vinte e um reais e setenta e três 

centavos), posição do débito em 09.05.2017, representada pela CÉDULA 

DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº B40532715-1, ora anexada, juntamente com a 

respectiva ficha gráfica da operação. 2. Bem como, ainda é credora do 

executado pela obrigação líquida, certa e exigível de R$10.199,66 (Dez mil, 

cento e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos), posição do 

débito em 24.05.2017, representada pela CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 

Nº B50532750-1, ora anexada, juntamente com a respectiva ficha gráfica 

da operação. 3. Sendo assim, o executado possui uma dívida junto a 
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exequente no importe total de R$40.621,39 (Quarenta mil, seiscentos e 

vinte e um reais e trinta e nove centavos). Neste sentido, vejamos os 

ensinamentos de Carnelutti1 sobre as peculiaridades de um título 

executivo: “O título é certo quando não há dúvida acerca de sua 

existência; líquido, quando inexiste suspeita concernente ao seu objeto; e 

exigível, quando não se levam objeções sobre sua atualidade.” 4. A dívida 

encontra-se vencida, diante do descumprimento das obrigações 

assumidas nos títulos exequendos, tudo em razão de inadimplência 

verificada consistente no não pagamento das parcelas. Sobre a 

exigibilidade da dívida o artigo 786 do Código de Processo Civil é claro ao 

dispor: Art. 786. “A execução pode ser instaurada caso o devedor não 

satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título 

executivo.”Tentada de todas as formas a solução extrajudicial para o 

litígio, inclusive através de protesto, este foi infrutífero, não restando outra 

alternativa a exequente senão recorrer ao judiciário, para fazer valer o 

seu direito. DECISÃO: Ante a impossibilidade de citar a parte executada 

pessoalmente cite-a, via edital com prazo de 20 (vinte) dias para que se 

considere realizada a citação, nos termos do artigo 256 e 257, III, ambos 

do Código de Processo Civil.Após, em caso de inércia da parte executada 

no prazo previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, 

nomeio o Defensor Público atuante na comarca, como curador especial, 

em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de 

Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.Em seguida, 

dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, no prazo 

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

estilo.Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

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

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

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

da Lei. Eu, KATIUSCIA SANDRA RAMOS SILVA, digitei. PRIMAVERA DO 

LESTE, 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007279-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ESPERDITO BARBOZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1007279-62.2019.8.11.0037 AUTOR(A): ESPERDITO BARBOZA DA SILVA 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS movida por ESPERDITO BARBOZA DA SILVA em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A., 

qualificados nos autos. Ante a comprovação do requerimento 

administrativo, recebo a exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, 

ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias 

úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre esclarecer que nos 

mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito 

– CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório (DPVAT) seleciona os 

processos que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o 

número dos processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são 

realizadas as avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de 

possibilitar uma tentativa de acordo. Oportuno ressaltar que até o presente 

momento não há informações acerca da designação de novos mutirões. 

Ademais, impende esclarecer que é de praxe em relação a feitos de 

DPVAT que eventual acordo somente é oferecido após a apresentação de 

contestação, assim, por ora, deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido 

da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de abril 

de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000926-69.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDA LETICIA LOPES PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DA GRANDE PRIMAVERA III (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000926-69.2020.8.11.0037. REQUERENTE: ERIVALDA LETICIA LOPES 

PEDROSO REQUERIDO: ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DA GRANDE 

PRIMAVERA III, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Certifique-se 

acerca da intimação da ASFEGRAMP, conforme determinado no despacho 

retro. Sem prejuízo, intime-se a parte requerente para se manifestar sobre 

as informações preliminares apresentadas no id n. 30057787, no prazo de 

15 (quinze) dias. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, data da assinatura 

eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001586-97.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOBE DE CASTRO PATRICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

1001586-97.2019.8.11.0037 JUNTADA Nesta data faço a juntada do 

Laudo Pericial. Ato contínuo, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre 

o laudo pericial. Primavera do Leste, 17 de abril de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006819-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL REDZA RUTU O (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006819-12.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ISABEL REDZA RUTU O REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Nos termos das 

Portarias-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, n. 249, de 18 de 

março de 2020 e n. 281, de 07 de abril de 2020, que dispõe sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, necessário se faz o 

cancelamento dos atos que já foram designados durante o período 

determinado nas Portarias citadas e a suspensão na designação de 

audiências até que a situação se normalize. A audiência será 

reagendada/designada tão logo a situação da Saúde Pública permita e de 

acordo com a disponibilidade da pauta deste Juízo, dando-se preferência 

de agendamento aos atos que foram cancelados nestes termos. 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001626-79.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN CARVALHO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1001626-79.2019.8.11.0037 JUNTADA Nesta data faço a juntada do 

Laudo Pericial. Ato contínuo, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre 

o laudo pericial. Primavera do Leste, 17 de abril de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001633-71.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI DE ASSIS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

1001633-71.2019.8.11.0037 JUNTADA Nesta data faço a juntada do 

Laudo Pericial. Ato contínuo, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre 

o laudo pericial. Primavera do Leste, 17 de abril de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000761-22.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEBASTIAO TAKAKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

1000761-22.2020.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo 

legal, impugnar a contestação. Primavera do Leste/MT, 17 de abril de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1007467-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BARAO CONSTRUTORA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELI DE ARRUDA BARROS OAB - MT12592/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (IMPETRADO)

MIGUEL JOSE BRUNETTA (AUTORIDADE COATORA)

EXCELENTÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÕNIO DO LESTE 

/MT (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PEDRO RAMOS DE OLIVEIRA OAB - MT26851/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007467-89.2018.8.11.0037. IMPETRANTE: BARAO CONSTRUTORA LTDA 

- ME IMPETRADO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE, 

EXCELENTÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÕNIO DO LESTE 

/MT AUTORIDADE COATORA: MIGUEL JOSE BRUNETTA Vistos. Sobre a 

petição retro, diga a parte impetrada, no prazo de 05 (cinco) dias e, após 

colha-se manifestação do parquet. Sem prejuízo, cumpra-se o despacho 

de id n. 18948668. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de outubro de 2019. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005081-52.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CECILIA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005081-52.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: APARECIDA CECILIA 

RODRIGUES EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos. Diante da divergência existente acerca do valor devido, 

remeta-se o feito à Contadoria do Juízo. Com a juntada dos cálculos, 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 (dez) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 13 de janeiro de 2020. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz 

de direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000806-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIAMANTINA LEITE DE CAMARGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000806-94.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA DIAMANTINA LEITE DE 

CAMARGO EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Sobre a impugnação à execução, diga a parte exequente, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Em caso de discordância, remeta-se o feito à 

Contadoria do Juízo. Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes 

para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 10 de janeiro de 2020. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000653-32.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HEEVERTON OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RERISON RODRIGO BABORA OAB - MT9578-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1000653-32.2016.8.11.0037 ATO ORDINATÓRIO Impulsiono os autos com 

a finalidade de intimar a parte requerente para apresentar Contrarrazões 

ao Recurso de Apelação. Primavera do Leste/MT, 17 de abril de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000275-71.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA PENTEADO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000275-71.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: LUCIA PENTEADO RODRIGUES EXECUTADO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de 

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO apresentada pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, alegando, em síntese, excesso de execução, já 

que a correção monetária e os juros estão a maior, bem como em razão de 

que o cálculo da parte exequente está com a competência do mês 04/2015 

e 05/2014. No id n. 18846396, a parte exequente apresentou manifestação 

refutando os argumentos da parte executada. Cálculo realizado pela 

contadoria judicial no id n. 24690867. É o relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que os cálculos da parte exequente se 

encontram incorretos quanto ao termo inicial dos juros, uma vez que o 

correto seria 19/10/2015. Os cálculos da autarquia também se encontram 

equivocados em parte, tendo em vista que na sua elaboração foi levado 

em conta apenas o período entre 04/2012 e 03/2014. Destarte, a sentença 

que concedeu o benefício determinou o pagamento da diferença entre o 

auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez de 01/04/2012 a 

30/04/2014 e do acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) de 

01/04/2012 a 08/05/2014. Assim, considerando que o cálculo da 

contadoria judicial está correto, de rigor sua homologação. Ante o exposto 

e por tudo mais que dos autos consta, REJEITO a impugnação 

apresentada pela parte executada e HOMOLOGO os valores 

apresentados pela contadoria do juízo no id n. 24690867. Proceda-se ao 

preenchimento dos documentos necessários visando à expedição do 

precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV. Após, providencie-se 

o levantamento dos valores discriminados. Com a confirmação do 

levantamento dos valores, retornem os autos conclusos para a extinção. 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001785-22.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR CUSTODIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001785-22.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: ALTAIR CUSTODIO EXECUTADO: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO 

apresentada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

alegando, em síntese, excesso de execução, já que a parte exequente 

usou RMI superior à renda devida do benefício. No id n. 21293356, a parte 

exequente apresentou manifestação refutando os argumentos da parte 

executada. Cálculo realizado pela contadoria judicial no id n. 25449912. No 

id n. 25816789, a parte executada manifestou concordância com os 

cálculos da contadoria. A parte exequente, no id n. 26121766, apresentou 

manifestação discordando do referido cálculo. É o relatório. Decido. 

Analisando os autos, verifico que a impugnação ao cumprimento de 

sentença merece acolhimento, haja vista que a RMI utilizada pela parte 

exequente não condiz com os documentos presentes no processo, o que 

causou excesso nos cálculos, de modo que deve ser levado em conta o 

valor utilizado pela parte executada e pela contadoria. Assim, 

considerando que o cálculo da parte contadoria judicial está correto, bem 

como pela concordância da parte executada, de rigor sua homologação. 

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, ACOLHO a 

impugnação apresentada pela parte executada e HOMOLOGO os valores 

apresentados pela contadoria do juízo no id n. 25449912. Proceda-se ao 

preenchimento dos documentos necessários visando à expedição do 

precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV. Após, providencie-se 

o levantamento dos valores discriminados. Com a confirmação do 

levantamento dos valores, retornem os autos conclusos para a extinção. 

Sem prejuízo, considerando o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça de que é possível a fixação de honorários no caso de acolhimento 

da impugnação, fixo honorários advocatícios em R$ 700,00 (setecentos 

reais) em favor do advogado público, nos termos do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura 

eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006621-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE MOREIRA BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006621-72.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: RUTE MOREIRA BEZERRA EXECUTADO: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de IMPUGNAÇÃO À 

EXECUÇÃO apresentada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, alegando, em síntese, excesso de execução, já que a parte 

exequente usou RMI superior à renda devida do benefício. Em impugnação 

à execução, a parte executada alegou inépcia da inicial, ilegitimidade para 

cobrança de honorários, falta de peças necessárias nos autos, bem como 

impugnou a correção monetária e a taxa de juros. É o breve relato. Decido. 

Sobre a inépcia, a Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, a 

qual regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª 

instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, dispõe que o 

pedido de cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no 

PJe, de modo que não persiste a alegação de que a inicial é inepta. Quanto 

ao argumento de ilegitimidade para cobrança dos honorários 

sucumbenciais relativos ao processo de conhecimento, verifico, através 

do extrato processual juntado pela parte executada no id n. 16311399, 

que a advogada FABIANA AVELAR CANHIZARES representou a parte 

exequente até, no mínimo, a apresentação da impugnação à contestação. 

Após a impugnação já houve a prolação de sentença, da qual não houve 

recurso, de modo que a referida procuradora possui legitimidade para a 

cobrança dos honorários de sucumbência. No que tange à alegação de 

ausência de peças necessárias à defesa da parte executada, constato 

que há nos autos: a sentença (id n. 15556360); certidão de trânsito em 

julgado (id n. 15556355); cálculos (id n. 15556353); atestado, 

comprovando a data do encarceramento (id n. 15556352); decisão 

deferindo o pedido de progressão de regime (id n. 15556364). Ainda, no 

extrato do processo de conhecimento juntado pelo INSS há a data da 

distribuição do processo (id n. 16311399 – Pág. 11), bem como há a data 

da juntada da contestação (24/01/2013 - id n. 16311399 – Pág. 10), a qual 

pode ser tomada como termo inicial da contagem dos juros. Concernente à 

correção monetária e a taxa de juros, consigno que devem ser utilizados 

os índices fixados no título executivo transitado em julgado, sob pena de 

ofensa a coisa julgada. Isto posto, REJEITO a impugnação à execução. 

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

aos autos os dados previdenciários do genitor dos representados (extrato 

do CNIS, HISCRE, etc) visando obter os dados necessários para cálculo 

do valor do benefício. Após, remetam-se os autos à contadoria do juízo 
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para realização de novo cálculo, observando os índices determinados em 

sentença, bem como os fundamentos desta decisão. Em seguida, 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001556-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA PEREIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARAES OAB - MT15873/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001556-33.2017.8.11.0037. AUTOR(A): MARIA DA GLORIA PEREIRA 

SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA, COM PEDIDO 

DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, ajuizada por MARIA DA GLORIA 

PEREIRA SANTOS contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS, alegando, em síntese, ser portadora de doença degenerativa da 

coluna vertebral, impedindo-a de trabalhar. Devidamente citada, a parte 

requerida ofereceu contestação no Id nº 8176561, requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, uma vez que a parte autora não 

atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do 

benefício. Impugnação à contestação no Id nº 9036533. Laudo pericial 

realizado por perito judicial no Id nº 25754258. É o relatório. Fundamento e 

decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a 

concessão de benefício por incapacidade. O processo está em ordem, 

não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de 

ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e 

regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa 

da parte autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe 

garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do 

pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 

artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:27/03/2017). Analisando os autos, no que tange à 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

8176566). Quanto a incapacidade para o exercício das atividades laborais, 

consigno que o laudo pericial atestou que a parte requerente se encontra 

total e permanentemente incapacitada para qualquer atividade laboral, 

devendo a pequena capacidade funcional residual ser reservada aos 

seus cuidados pessoais. Nessa toada, entendo que a parte requerente 

faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 

42 da Lei nº 8.213/91, haja vista que, preenchidos os requisitos legais, de 

rigor o acolhimento da pretensão inicial. Ante o exposto, e por tudo mais 

que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder à parte requerente o 

benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, renda 

mensal a ser calculada pelo INSS, efetuando o pagamento das quantias 

correspondentes às parcelas em atraso devidos a partir do requerimento 

administrativo (24/06/2015 – Id nº 6747224 última página), nos termos do 

artigo 43, caput, da Lei 8.213/91, observada a eventual prescrição 

quinquenal. Correção monetária e juros moratórios conforme versão mais 

atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a 

Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas 

ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação 

válida”. Tendo em vista que a prova inequívoca foi estabelecida na 

sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações 

já enfrentadas na presente decisão, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA para o fim de DETERMINAR a implantação do benefício nos termos 

já expressos no dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e 

comprová-la nos autos no prazo de 60 (sessenta) dias. Veja-se que o 

benefício tem caráter alimentar sendo que a demora em sua inclusão 

poderá acarretar perigo de danos irreparáveis na vida da parte 

requerente. Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da 

Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com 

a implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004639-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AURICEA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA MOURA BARRETO OAB - MT0019488S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004639-57.2017.8.11.0037. AUTOR(A): AURICEA PEREIRA DE SOUZA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C TUTELA 

PROVISÓRIA E PEDIDO SUCESSIVO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

ajuizada por AURICEA PEREIRA DE SOUSA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, alegando, em síntese, ser 

portadora de síndrome de manguito rotador direito, impedindo-a de 

trabalhar. No id n. 10090191, o pedido liminar foi indeferido. Devidamente 

citado, o requerido ofereceu contestação no id n. 10411612, requerendo a 

improcedência do pedido, uma vez que a parte autora não atende aos 

requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do benefício. 

Impugnação à contestação no id n. 10683112. O laudo pericial realizado 

por perito judicial foi juntado no id n. 26372655. É o relatório. Fundamento e 

decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a 

concessão de benefício por incapacidade. O processo está em ordem, 

não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de 

ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e 

regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa 

da parte autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe 

garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do 

pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 

artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

Analisando os autos, no que tange a qualidade de segurado e carência, 

verifico que os requisitos se encontram satisfeitos, pois foram 

devidamente comprovados pelos documentos juntados nos id’s n. 

10061571 e 10060477. Entretanto, quanto a incapacidade para o exercício 

das atividades laborais, constato que o laudo pericial afirmou que a 

requerente se encontra limitada para funções que exijam esforços com o 

membro superior direito, mas que se encontra apta para o exercício de 

outra atividade profissional ou reabilitação, necessitando de desvio de 

função. Outrossim, o laudo pericial afirmou que a requerente não realiza 

qualquer tipo de tratamento, o qual é disponibilizado pelo SUS, além de se 

tratar de pessoa relativamente jovem (atualmente com 44 anos), podendo 

exercer outra atividade laborativa. Deste modo, não há como acolher a 

pretensão autoral deduzida nos autos. Ante o exposto, e por tudo mais 

que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil e, por consequência, extingo o processo. Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios 

que fixo no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código. Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001640-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTO DE FREITAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001640-34.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ELIVELTO DE FREITAS 

FERREIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ajuizada por ELIVELTON 

DE FREITAS FERREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, alegando, em síntese, ser portador de parestesia nos 

membros inferiores, cervicalgia e dorsolombalgia, limitação funcional, 

edema, lasegue positivo, impedindo-o de continuar a trabalhar. No id nº 

9263316, o pedido liminar foi indeferido, com posterior deferimento em 

razão da incapacidade temporária demonstrada (id nº 14673789). 

Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação no Id nº 9757701, 

requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma vez que a parte 

autora não atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para 

percepção do benefício. Impugnação à contestação no id nº 9844391. 

Laudo pericial realizado por perito judicial no Id nº 25632776. É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a 

concessão de benefício por incapacidade. O processo está em ordem, 

não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de 

ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e 

regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa 

da parte autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe 

garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do 

pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 

artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 
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laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 27/03/2017). Analisando os autos, no que tange a 

qualidade de segurado e carência, verifico que os requisitos se encontram 

satisfeitos, pois foram devidamente comprovados pelo Extrato 

Previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id nº 

9757701 – pág. 22). Quanto a incapacidade para o exercício das 

atividades laborais, consigno que o laudo pericial atestou que a parte 

requerente está temporariamente incapacitada para o exercício de suas 

atividades laborais, podendo se reabilitar. Deste modo, entendo que a 

parte requerente faz jus ao benefício de auxílio-doença, até que possa se 

reabilitar, nos termos do artigo 59 da Lei nº 8.213/91, haja vista que, 

preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento da pretensão 

inicial. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte 

requerida a conceder à parte requerente o benefício previdenciário de 

AUXÍLIO-DOENÇA, renda mensal a ser calculada pelo INSS, até a 

cessação da incapacidade, a qual deverá ser verificada pela perícia do 

INSS, efetuando o pagamento das quantias correspondentes às parcelas 

em atraso devidos a partir da cessação do benefício de auxílio-doença 

(07/04/2017 – Id nº 6822908), nos termos do artigo 43, caput, da Lei 

8.213/91, observada a eventual prescrição quinquenal. Correção 

monetária e juros moratórios, conforme versão mais atualizada do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do 

Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas ações relativas a 

benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”. Tendo em 

vista que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do 

pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de 

DETERMINAR a implantação do auxílio-doença, nos termos já expressos 

no dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias. Veja-se que o 

benefício tem caráter alimentar, sendo que a demora em sua inclusão 

poderá acarretar perigo de danos irreparáveis na vida da parte 

requerente. Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da 

Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com 

a implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000552-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE CASTRO PATRICIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA MANOELA DIOZ SENA OAB - MT14101-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

JUNIOR LIMA BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000552-58.2017.8.11.0037. AUTOR(A): PAULO DE CASTRO PATRICIO 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA, proposta por PAULO DE CASTRO PATRÍCIO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. No id n. 13587301, 

informação de que o requerente não compareceu a perícia médica, 

oportunidade em que houve a suspensão do feito por 180 dias. Decorrido 

o prazo, foi determinada a intimação da parte para promover o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção. No id n. 26228394, certidão do 

Sr. Oficial de Justiça informando que não foi possível intimar a parte 

requerente. É o breve relato. Fundamento e decido. Analisando os autos, 

verifico que a parte requerente deixou de promover os atos e diligências 

que lhe incumbia para dar prosseguimento ao feito, permanecendo o 

processo parado durante mais de 01 (um) ano. Assim sendo, resta 

configurado o desinteresse na causa, ante a demonstração de que a 

parte autora deliberadamente deixou de promover os atos processuais 

que lhe incumbia. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, II, do Código de Processo 

Civil. Via de consequência, REVOGO a liminar concedida. Oficie-se. Sem 

custas e despesas processuais. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000891-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC CARLOS DE OLIVEIRA OAB - SP374425 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000891-17.2017.8.11.0037. REQUERENTE: VILMA VANDA DE SOUZA 

RIBEIRO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO CONDENATÓRIA DE RESTABELECIMENTO DE 

BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por 

VILMA VANDA DE SOUZA RIBEIRO em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, alegando, em síntese, ser portadora de 

espondilose dorsal, acentuação da cifose dorsal, protusões posteriores 

dos discos T5-T6, T6-T7 e T7-T8, incapacitando-a ao trabalho e, requer, 

por conseguinte, a sua aposentadoria por invalidez. Devidamente citada, a 

parte requerida ofereceu contestação no Id nº 10046202, requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, uma vez que a parte autora não 

atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do 
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benefício. Impugnação à contestação no Id nº 10349145. Laudo pericial 

realizado por perito judicial no Id nº 25632772. É o relatório. Fundamento e 

decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo a 

concessão de benefício por incapacidade. O processo está em ordem, 

não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de 

ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e 

regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa 

da parte autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe 

garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do 

pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A 

concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 

artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, veja-se: Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Ademais, a 

parte requerente deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 

25, I, da Lei supramencionada, ou seja, necessita comprovar atividade 

laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento do 

auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao requerimento de 

aposentadoria por invalidez. Dispõe, outrossim, o artigo 15 da Lei nº 

8.213/91 que, caso ocorra a cessação do recolhimento das contribuições, 

a qualidade de segurado será mantida durante um determinado intervalo 

de tempo, no denominado “período de graça”. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência de 12 

contribuições mensais; c) incapacidade temporária ou permanente que 

impeça o exercício das atividades laborais. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 1. São três os requisitos 

para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de 

segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições 

mensais; 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente 

(aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 2. Não 

preenchido o requisito da incapacidade para concessão do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não faz jus o segurado à 

concessão do benefício pretendido. (TRF-4 - AC: 50313741420164049999 

5031374-14.2016.4.04.9999, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 28/09/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR). 

D I R E I T O  P R E V I D E N C I Á R I O .  B E N E F Í C I O S  D E 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS. I. Presentes os requisitos 

indispensáveis à concessão do benefício de auxílio-doença, quais sejam, 

a comprovação da incapacidade laborativa, da carência e da qualidade de 

segurado, de rigor a procedência do pedido. Não comprovação, contudo, 

dos requisitos necessários para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez. II. Os honorários advocatícios deverão ser 

fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4º, c.c. § 11, 

do artigo 85, do CPC/2015. (TRF-3 - AC: 00391594220164039999 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, Data de 

Julgamento: 13/03/2017, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:27/03/2017). Quanto aos requisitos supra, verifico que, 

apesar de caracterizada a incapacidade laboral, a parte requerente já 

havia perdido a qualidade de segurada à época do requerimento 

administrativo, visto que a última contribuição à previdência ocorreu em 

janeiro de 2014 e o pedido de auxílio-doença foi feito em março de 2016. 

Veja-se o entendimento do Tribunal Regional Federal da 1ª Região: 

P R E V I D E N C I Á R I O .  P R O C E S S U A L  C I V I L . 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ URBANA. PERDA 

DA QUALIDADE DE SEGURADO. 1. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a 

carência de 12 (doze) contribuições mensais; c) a incapacidade parcial ou 

total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria 

por invalidez) para atividade laboral. 2. Nos termos do artigo 15, inciso II, 

da Lei nº 8.213/91 o segurado que deixar de exercer atividade 

remunerada abrangida pela Previdência Social manterá a qualidade de 

segurado até 12 (doze) meses após a cessação de recolhimento das 

contribuições, podendo esse prazo, nos termos do § 1º do indicado artigo, 

ser prorrogado por mais 12 (doze) meses se o segurado já tiver pago 

mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que 

acarrete à perda da qualidade de segurado. 3. Na hipótese dos autos, 

verifica-se que não estão cumpridos os requisitos da carência e da 

qualidade de segurado. Do que se extrai do CNIS de fl. 17, há 

comprovação vínculo trabalhista entre 02/2011 a 07/2012 e gozo de 

benefício até 05.07.2012, não havendo registros posteriores de outros 

vínculos trabalhistas ou contribuições individuais. Portanto, a parte autora 

perdeu a sua qualidade de segurado em 08/2013. 4. O laudo pericial de fl. 

95 atestou a incapacidade total e temporária da parte autora em razão de 

depressão, desde 11/2015, época em que não mais detinha a qualidade de 

segurado. 5. Portanto, ultrapassado o prazo legal, de graça acima 

descrito, configura-se a perda da qualidade de segurado, que impede a 

concessão de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez, devendo ser 

mantida a sentença de improcedência. 6. Mantidos os honorários 

sucumbenciais arbitrados pelo juízo a quo, majorando-os em 2% (dois por 

cento), a teor do disposto no art. 85, § 11 do CPC, ficando suspensa a 

execução, enquanto perdurar a situação de pobreza da parte autora pelo 

prazo máximo de cinco anos, quando estará prescrita. 7. A coisa julgada 

opera secundum eventum litis ou secundum eventum probationis, 

permitindo a renovação do pedido, ante novas circunstâncias ou novas 

provas. Precedentes. 8. Apelação não provida. Sentença de 

i m p r o c e d ê n c i a  m a n t i d a .  ( T R F - 1  -  A C : 

0 0 2 9 6 7 3 9 1 2 0 1 8 4 0 1 9 1 9 9 0 0 2 9 6 7 3 9 1 2 0 1 8 4 0 1 9 1 9 9 ,  R e l a t o r : 

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: 11/03/2019). Consoante às lições colimadas, 

não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a 

ausência de cumprimento dos requisitos. Com efeito, é cediço que o artigo 

373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor 

o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira 

que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese 

em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo. Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Condeno a parte requerente ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§2º e 

19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, 

do mesmo código. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002048-20.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELESSANDRA MARIOT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A 

(ADVOGADO(A))

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - MT0017058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)
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MARIOT ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANA AIRES DE MELO, 

LEONARDO COSTA NICOLINO, EDERSON SANTOS NEVES, GILMAR 

ANTONIO SUBTIL GODINHO POLO PASSIVO: AGUAS DE PRIMAVERA S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino 

Data: 29/07/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 17 de 

abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-56.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. DE ANDRADE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA OAB - PR0068721A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - SP335279-O 

(ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 26/08/2020, às 08h00, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004798-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 26/08/2020, às 08h40, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006465-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE MOTA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 26/08/2020, às 09h20, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002281-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON BARBOSA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT10064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 26/08/2020, às 10h00, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRDES LEOPOLDINA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 26/08/2020, às 10h40, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001927-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SANDRA SILVA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 02/09/2020, às 08h00, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002170-04.2018.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA OLIVEIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 02/09/2020, às 08h40, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001427-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO MARCONDES TOLEDO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 02/09/2020, às 09h20, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001923-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON LEITE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 02/09/2020, às 10h00, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001394-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 02/09/2020, às 10h40, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001916-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 09/09/2020, às 08h00, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001935-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ROBERTO MATOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 09/09/2020, às 08h40, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001937-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 09/09/2020, às 09h20, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001947-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 09/09/2020, às 10h00, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002796-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 09/09/2020, às 10h40, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005962-29.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TECSILOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 5 (cinco) dias impugnar à 

contestação lançada nos autos sob n. 27435727. Primavera do Leste-MT, 

17/04/20. Neide Vaz Domingues Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010666-68.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA CASTANHO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT19365-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010666-68.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: HOSPITAL DAS CLINICAS 

PRIMAVERA LTDA EXECUTADO: MARIA CRISTINA CASTANHO DA SILVA 

Vistos, Acolho o postulado retro (id. n°31248562). Expeça-se Certidão de 

Crédito e dívida em favor da parte exequente, a qual será emitida no 

momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-las, no prazo 

de 10(dez) dias. Ultimadas as providências ou tendo decorrido o prazo 

sem qualquer manifestação da parte exequente, arquive-se 

definitivamente os autos, com baixa. Primavera do Leste-MT, 16 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002018-82.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002018-82.2020.8.11.0037. REQUERENTE: JOELMA SANTOS OLIVEIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos, Deixo de 

designar audiência de conciliação, visto que, invariavelmente, a Fazenda 

Pública não demonstra interesse em conciliar, o que faço nos termos do 

seguinte Enunciado: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada 

a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO. CUIABÁ). Cite-se o 

requerido dos termos da ação, na pessoa do representante legal (artigo 

75 do CPC), pela via eletrônica disponibilizada, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de revelia, 

considerando-se como verdadeiros os fatos aduzidos na exordial (artigo 

344 do Código de Processo Civil). Caso a contestação venha 

acompanhada de documentos e/ou sejam arguidas preliminares, a parte 

autora poderá impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser 

intimada para tanto. Cientifique-se ao réu que deverá fornecer ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública a documentação de que disponha(m) para o 

esclarecimento da causa, apresentando-a com a contestação, bem como 

que não haverá prazos diferenciados (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009). 

Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012052-36.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERINALDO VASCONCELOS DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES OAB - MT0019758A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8012052-36.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: JOSE GERINALDO 

VASCONCELOS DE ANDRADE EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Vistos, 

INDEFIRO a expedição de certidão na forma pleiteada (id. n°30002156), 

uma vez que a diligência está ao alcance da parte, porquanto, todas as 

peças processuais, inclusive datas, ids, certidões e demais atos 

ordinatórios estão disponíveis na plataforma do PJe. Diante disso, 

arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 16 

de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-05.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO RODRIGUES CERQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010030-05.2016.8.11.0037. REQUERENTE: THIAGO SOUZA OLIVEIRA 

REQUERIDO: CLAUDIO RODRIGUES CERQUEIRA Vistos, Em atenção a 

petição do evento n°20887426, ressalto que não houve a configuração de 

Dano Moral e tampouco Dano Material, conforme se verifica do acórdão 

publicado no evento n°20158529. Assim, INDEFIRO a liquidação de 

sentença pleiteada. Arquive-se definitivamente os autos, com baixa, uma 

vez que não há créditos a serem executados. Primavera do Leste/MT, 16 

de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-33.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO (REQUERENTE)

RAQUEL GODINHO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA COPETTI OAB - MT0015746A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000230-33.2020.8.11.0037. REQUERENTE: RAQUEL GODINHO MARTINS, 

ROGERIO DE BARROS CURADO REQUERIDO: MORRO DA MESA 

CONCESSIONARIA S/A. Vistos, Intime-se a parte requerida para consignar 

em juízo o valor de R$3.730,00(três mil, setecentos e trinta reais), no 

prazo de 05(cinco) dias, que corresponde a diferença do conserto do 

veículo dos requerentes, conforme Nota Fiscal em anexo, sob pena de 

penhora online via BacenJud. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, volte-me conclusos para deliberações. Primavera do 

Leste/MT, 17 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-15.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER SZADKOSKI OAB - MT7325/O (ADVOGADO(A))

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000486-15.2016.8.11.0037. REQUERENTE: IRACEMA JESUS DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, Defiro o pedido de 

redesignação da audiência de conciliação, uma vez que a carta citação foi 

expedida para endereço diverso do réu, devendo a citação ser expedida 

para o endereço constante no id nº 6834179 Redesigne-se audiência de 

Tentativa de Conciliação, ocasião em que a parte ré poderá contestar a 

presente ação nas formas em que a lei possibilita (escrita e por meio de 

advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). Advirta-se que, caso as 

partes rés não compareçam para a audiência, ser-lhes-á decretada a 

revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na 

inicial. A contestação poderá ser ofertada até 5 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, devendo ser cientificadas de que, não havendo 

contestação, também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e/ou sejam arguidas 

preliminares, a parte autora poderá impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Intime-se a parte 

autora por meio do seu advogado para a audiência de conciliação, 

conforme artigo 334, § 3º, do NCPC. Naqueles processos em que a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso oficia, também deverá ser 

intimada a parte por ela assistida. Às providências. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 16 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002406-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (EXEQUENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002406-30.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: PAULO ANTONIO GUERRA, 

RONAN DA COSTA MARQUES EXECUTADO: ANDREA MARIA LACERDA 

PLAVIACK Vistos, Redesigno audiência de conciliação para o dia 

08/06/2020, às 14:00 horas, a ser realizado neste Gabinete. Primavera do 

Leste/MT, 17 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011805-89.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RAMOS TUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT19365-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON BARCELOS PEREIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT7719-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FRANCISCO VENANCIO BATISTA DALLA PALMA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011805-89.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: MARCELO RAMOS TUNES 

EXECUTADO: ROBSON BARCELOS PEREIRA & CIA LTDA - ME Vistos, 

Trata-se de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Fazer pleiteado 

por MARCELO RAMOS TUNES em face de ROBSON BARCELOS PEREIRA 

& CIA LTDA – ME. Considerando o descumprimento da medida liminar 

ratificada em sentença, DETERMINO que a parte executada providencie os 

reparos necessários da infiltração (telhado) na quitinete do exequente, 

bem como repare/corrija os problema da escada que dá acesso ao 

pavimento superior, que aparenta estar soltando da parece e provocando 

rachaduras, conforme imagens juntadas nos id. n°18707814, NO PRAZO 

DE 30(TRINTA) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA QUE FIXO EM 

R$500,00(QUINHENTOS REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$20.000,00(VINTE MIL 

REAIS). Caso a parte executada já tenha providenciado os reparos, 

deverá comprovar nos autos, no mesmo prazo. Caso a parte exequente já 

tenha providenciado os reparos de forma espontânea, deverá comprovar 

nos autos, trazendo no mínimo três orçamentos dos serviços realizados, 

de forma pormenorizada. Serve a presente de MANDADO de intimação 

pessoal da parte executada. Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012015-43.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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RODRIGO STABILE ESCANHUELA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE STABILE OAB - SP251594 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRIELLE KIMBILLY DE MORAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8012015-43.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: RODRIGO STABILE 

ESCANHUELA - EPP EXECUTADO: ANDRIELLE KIMBILLY DE MORAES 

Vistos, EXPEÇA-SE mandado de constatação, penhora e avaliação, a ser 

cumprido na residência da parte executada, objetivando saber se há bens 

penhoráveis em sua posse para garantia do débito exequendo, com 

ressalvas ao artigo 1º e §º, da Lei n°8.009/90. O mandado deverá recair 

no seguinte endereço: RUA PERIMETRAL, N°05, BAIRRO CRISTO REI, CEP 

78.850-000, PRIMAVERA DO LESTE/MT. Sendo o caso, deverá o Oficial de 

Justiça proceder a penhora e avaliação do bem porventura encontrado, 

nomeando a parte exequente como fiel depositário. Serve a presente de 

mandado de constatação, penhora e avaliação. Primavera do Leste/MT, 17 

de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011206-92.2011.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE BENEDETI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONISIO KONZEN (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011206-92.2011.8.11.0037. EXEQUENTE: VIVIANE BENEDETI 

EXECUTADO: DIONISIO KONZEN Vistos, Verifico que a intimação dos 

herdeiros do executado restou frustrada, diante disso, Intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção. Primavera do Leste – MT, 16 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001549-36.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE RODRIGUES CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA ROSA KLEIN OAB - MT21959/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001549-36.2020.8.11.0037. REQUERENTE: SOLANGE RODRIGUES 

CARNEIRO REQUERIDO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, Acolho o postulado retro (id. 

n°31122914). Determino a imediata exclusão da restrição ao crédito no 

valor de R$138,56(cento e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos), 

contrato n°005111066190000, em nome de Solange Rodrigues Carneiro, 

portadora do CPF 656.546.412-04, do órgão de restrição ao crédito 

(SERASA), devendo ser providenciada a exclusão da restrição pela 

Secretaria Judiciária através do Sistema SerasaJud. Serve a presente 

como Ofício. Primavera do Leste/MT, 17 de abril de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002060-34.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NUCINEIA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002060-34.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:NUCINEIA 

RIBEIRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAROLINE STATES 

NIEBISCH, SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI POLO PASSIVO: 

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 29/07/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001177-24.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO SOARES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Processo: 1001177-24.2019.8.11.0037. REQUERENTE: GONCALO 

SOARES SAMPAIO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA 

Visto. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por GONÇALO SOARES SAMPAIO, em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO. Narra o requerente que é portador de glaucoma 

avançado (CID: H:40.1) e, por isso, necessita de procedimento cirúrgico 

de trabeculectomia olho esquerdo, para o seu adequado tratamento. 

Afirmou que é hipossuficiente econômico e que não possui recursos 

financeiros suficientes para arcar com os custos da ressonância 

magnética. A inicial foi instruída com documentos. O Núcleo de Apoio 

Técnico, apresentou o parecer, Id. 19545883. O pedido de tutela de 

urgência foi deferido na decisão do Id. 19552406. O Estado de Mato 

Grosso apresentou contestação do Id20275839, sustentando, 

preliminarmente, a ausência de interesse processual, e no mérito postulou 

pela improcedência da demanda. Impugnação no Id. 20768905. Parecer do 

Ministério Público no Id. 26278380. Sucinto relatório. Fundamento e Decido. 

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por GONÇALO SOARES SAMPAIO, em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO. Inicialmente, passo a analisar a preliminar arguida pela 

requerida. - Da Ausência de Interesse Processual Sustenta o Estado de 

Mato Grosso a ausência de interesse processual da parte autora, sob o 

fundamento de que o direito do paciente não esta albergado pelo 

ordenamento jurídico brasileiro como direito individual, mas apenas um 

direito social. O interesse processual, não se confunde com a existência 

de direito material que ampara a pretensão deduzida. Este consiste na 

imprescindibilidade de o autor vir a juízo para que o Estado decida a 

controvérsia existente entre as partes e, ainda, na utilidade que o 

provimento jurisdicional poderá proporcionar a elas. Ensina Humberto 

Theodoro Júnior, na obra Curso de direito processual civil, 57. ed., Rio de 

Janeiro: Forense, 2016, v. I, p. 163: “Localiza-se o interesse processual 

não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do 

processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso 

concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma 

necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra 

naquela situação "que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena 

de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter 

satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)". Vale 

dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de 

indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, 

representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o 

exercício do direito de ação”. Ora, a parte requerida está obrigado 

constitucionalmente a fornecer tratamento cirúrgico necessário, eis que 
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tem o dever de promover ações preventivas ou de recuperação de quem 

esteja doente, conforme prevê o art. 196 da Constituição da República. 

Assim, a presente demanda é via necessária e útil para a parte-autora 

resolver sua pretensão, razão pela qual afasto a preliminar arguida. No 

mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. A matéria em 

discussão nos autos é exclusivamente de direito, não havendo 

necessidade de dilação da instrução processual para produção de 

qualquer outro tipo de prova além daquelas já vindas aos autos, motivo 

pelo qual passível de ser analisada na forma disposta no artigo 355, inciso 

I do CPC. A saúde é bem essencial à sobrevivência humana, direito 

fundamental de todos, de acesso universal, igualitário e de atendimento 

integral, um direito subjetivo indisponível de todos. É dever do Poder 

Público prestá-la de maneira adequada, não se podendo permitir uma 

situação em que uma pessoa portadora de doença grave, não receba o 

tratamento necessário. O artigo 196 da Carta Magna consagra o direito à 

saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e 

econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e 

eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade, menor sofrimento e 

melhor qualidade de vida. A Lei n.º 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, além da organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes, regulamentando o Sistema Único de Saúde, consigna 

em seu art. 2º que: “A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício.” Já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, em relação ao 

suposto conflito existente entre os direitos fundamentais e as diretrizes 

dispostas pelo Ministério da Saúde e pelos Estados, devendo, 

sobremaneira, fazer-se prevalecer aqueles: “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez 

configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida” (PETMC 

1246/SC - Min. Celso de Mello). Ademais, no voto proferido no RE nº 

226.835/RS, de relatoria do Min. Ilmar Galvão, o ínclito ministro discorre, 

com muita propriedade, a respeito da não relativização do direito à saúde 

em detrimento de políticas impostas pelos Administradores: “(...) O direito à 

saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços 

impostos por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de 

dificultar o acesso a ele (...)” Aliás, o direito à vida e à saúde não se 

encontram no âmbito dos atos discricionários (oportunidade e 

conveniência) da Administração Pública, mas se constituem num dever 

constitucional, não se podendo admitir a alegação de falta de recurso 

público para tratamentos médicos àqueles que não têm condições 

econômicas para suportarem os encargos. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgado: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - DIABETES MELITUS TIPO 1 - BOMBA 

INFUSORA DE INSULINA - SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA 

- SENTENÇA MANTIDA. - A ação civil pública é o instrumento processual 

previsto na Constituição Federal e na Lei n° 7.347/85 pelo qual o Ministério 

Público e outras entidades legitimadas podem se valer para a defesa de 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. - É plenamente 

possível que o Ministério Público utilize da ação civil pública para buscar a 

tutela do direito à saúde, não sendo cabível, contudo, a formulação de 

pedido genérico, abstrato e indeterminado de obrigação de fazer ou não 

fazer. V.V. - O direito à saúde constitui um direito humano fundamental 

social de efeito concreto e de eficácia plena, considerada a diretriz de 

integralidade regulada, tratando-se de direito de todos e dever do Estado a 

quem cumpre assegurem o acesso universal e igualitário dentro da diretriz 

de integralidade (CF, art. 6º, 196 e 198, II). - A saúde como direito social 

dentro da diretriz de integralidade deve estar parametrizada pela 

integralidade regulada, de modo que fora da regulação o acesso à saúde 

deve ser tradado como direito de natureza assistencial. - Por força de 

disposição legal (Lei 8.080/90, arts. 19-M e 19-O), a integralidade de 

acesso à saúde sujeita-se aos critérios intransponíveis da medicina 

baseada em evidência - MBE, considerada a eficácia, a acurácia, a 

segurança e a efetividade daquilo que se pretende, ainda se observando 

os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT, os quais somente 

podem ser desprezados quando relatórios específicos indiquem a 

peculiaridade de cada caso. - Em razão do princípio da deferência, os 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT são as normas 

orientadores de acesso á saúde pública, somente podendo ser autorizado 

o acesso a outro medicamento produto ou procedimento se estiver 

comprovada a impropriedade daquilo que estiver incorporado nas políticas 

públicas. - Ao Poder Judiciário não é lícito determinar o acesso a produtos, 

medicamentos ou serviços de saúde em relação aos quais não haja prova 

de evidência científica. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 

1.0116.16.001855-6/002, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação da súmula em 

28/01/2020) Por fim, anoto que o ente Público somente poderá ser 

compelido ao fornecimento dos procedimentos médicos comprovadamente 

necessários ao tratamento do requerente. Referida prova deve ser feita 

por meio de prescrição de profissional médico devidamente habilitado. 

Sobreleva registrar que não há comprometimento do princípio da 

universalidade do acesso à saúde, haja vista a concessão da liminar tem o 

intuito apenas e tão somente de fazer cumprir os dispositivos 

constitucionais que garantam o livre e irrestrito acesso dos mais 

necessitados à saúde e ao fornecimento de medicamentos, como garantia 

basilar insculpida na Carta Magna de nosso país. - Dispositivo Ante o 

exposto, julgo procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada 

anteriormente deferida, consignando-se que a tutela jurisdicional já foi 

exaurida, uma vez que inexiste novos pedidos nos autos, havendo, 

inclusive, prestação de contas. Julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas e honorários, em função dos benefícios da Lei 

1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, 

em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. De São José do Rio 

Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 17 de abril de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito 

(Prov. 17/2020)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002061-19.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERISMAR ALVES XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002061-19.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:ERISMAR ALVES 

XAVIER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR BENCICE E 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 29/07/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 17 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002063-86.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CRISTINE MARCON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO (REU)

 

PROCESSO n. 1002063-86.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:CAMILA 

CRISTINE MARCON ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODOLFO 

SORIANO WOLFF POLO PASSIVO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA 

S/A CRED FIN E INVESTIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 29/07/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001255-18.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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FREDERICO NAUFAL BOSSONARO (TESTEMUNHA)

MARIA LOURDES DALMOLIN (TESTEMUNHA)

MAYARA LUCIA DALMOLIN PIKOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO INTIMO os advogados das partes requerente e requerida 

para comparecerem na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 05/08/2020, às 10h40, na sede deste Juízo, acompanhado de 

seus clientes e testemunhas, tudo em conformidade com o despacho 

proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011872-20.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES FREITAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011872-20.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: SANTOS & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: MARIA DE LOURDES FREITAS Vistos, Dispensado o relatório 

na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se da ação de 

execução de título extrajudicial pleiteada por SANTOS & CIA LTDA – ME 

em face de MARIA DE LOURDES FREITAS. Intimada para se manifestar 

acerca do prosseguimento do feito (Id. 17474913), a parte exequente 

deixou transcorrer in albis, o prazo assinalado. Posto isto, considerando 

que a parte exequente não demonstrou interesse no prosseguimento do 

feito, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 485, inciso 

III, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e 

anotações necessárias. Primavera do Leste-MT, 02 de abril de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005431-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONALSO DONDE POLESSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14394/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABIN SERVICO AUTORIZADO DE BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1005431-74.2018.8.11.0037 AUTOR: RONALSO DONDE 

POLESSO REQUERIDO: SABIN SERVICO AUTORIZADO DE BOMBAS 

INJETORAS LTDA – EPP DECISÃO Visto. Primeiramente, acolho a 

justificativa apresentada pela parte autora para sua ausência na audiência 

de conciliação (Id. 17574663). Ademais, diante dos argumentos expostos 

pelas partes, entendo necessária a realização de a audiência de instrução 

e julgamento. Com efeito, designe-se data para realização de audiência de 

instrução e julgamento, conforme pauta disponibilizada por este Juízo. As 

partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três 

para cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 

9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 

a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com foto 

recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado de 

intimação. De São José do Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 2 de 

abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011500-76.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. N. R. MARTINS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011500-76.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA 

- ME EXECUTADO: J. N. R. MARTINS - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de 

execução de título extrajudicial em que aduz a parte autora APP 

IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME ser credora da quantia de R$208,00, 

todavia, não manifestou interesse no prosseguimento da lide. A parte 

autora/exequente foi intimada no ID 21206957 para apresentar o endereço 

da executada, conforme se verifica abaixo: “Intimo a parte reclamante 

para manifestar sobre o atual endereço da parte reclamada no prazo de 5 

dias.”. Todavia, a parte autora se manteve inerte, não se manifestando 

nos autos. Decido. Assim, houve o decurso do prazo estabelecido pelo 

Juízo, e a parte interessada não cumpriu com a diligência e nem praticou o 

ato que lhe competia, acarretando inexoravelmente a extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

CPC, por abandono da causa. Pelo exposto, decido pela extinção do 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

CPC, por abandono da causa. Decisão sujeita à homologação do Douto 

Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Eviner Valério Juiz 

de Direito--

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003638-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIMIRA CLARA DA LUZ (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO n. 1003638-03.2018.8.11.0037 Valor da 

causa: R$ 2.103,07 ESPÉCIE: [Nota Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: SANTOS & CIA LTDA - ME 

Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE, 1071, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: LIMIRA CLARA DA 

LUZ Endereço: RUA ÉRICO VERÍSSIMO, 28, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, pagar o valor exequendo em 03 

(três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena 

de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 
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pagamento da dívida. RESUMO DA INICIAL:O EXEQUENTE é credor do 

EXECUTADO da importância líquida, certa e exigível, de R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais) importância esta, expressa em 01 (uma) nota 

promissória, vencida na data de 28/01/2016, corrigidas com juros simples, 

correspondente a 1% ao mês, valor corrigido atualmente correspondente 

a R$ 2.103,07 (dois mil e cento e três reais e sete centavos). DECISÃO: 

"Vistos,Cite-se a executada por edital, com prazo de 20(...) dias, para 

pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da citação (artigo 

829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de 

tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. Intime-se a 

exequente para que apresente o cálculo do debito atualizado da presente 

ação, no prazo de 10(dez) dias. Primavera do Leste/MT, 14 de janeiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito". ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

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

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

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

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

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

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, SINARA SANTOS TERUYA LEAL, digitei. 

PRIMAVERA DO LESTE, 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003817-97.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCIENE MOREIRA MOURA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO n. 1003817-97.2019.8.11.0037 Valor da 

causa: R$ 1.405,95 ESPÉCIE: [Constrição / Penhora / Avaliação / 

Indisponibilidade de Bens]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: SANTOS & CIA LTDA - ME Endereço: RUA XIRIPA, 

64, CASA, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO 

PASSIVO: Nome: JUSCIENE MOREIRA MOURA Endereço: RUA C, 24, SÃO 

JOSÉ, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

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

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, 

pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da citação (artigo 

829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de 

tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. RESUMO DA 

INICIAL: O Exequente era credor do Executado na quantia de R$ 1.300,00 

(hum mil e trezentos reais), representada pela nota promissória anexa, 

vencida em 23/01/2017, abatendo-se os valores já pagos pelo Executado 

que corresponde a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), remanesceu 

ainda o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) o qual atualizado perfaz o 

valor total de R$ 1.405,95 (hum mil quatrocentos e cinco reais e noventa e 

cinco centavos), já acrescido de juros de mora de 1% a.m, correção 

monetária pelo índice INPC (IBGE), conforme demonstrativo do débito 

atualizado anexo realizado no site do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e Territórios (TJDFT). DECISÃO: "Vistos, A expedição de ofícios 

pelo Juízo a órgãos/repartições e empresas, ou ainda consulta aos 

sistemas eletrônicos disponíveis (INFOSEG, BACENJUD, SIEL E RENAJUD), 

com a finalidade de encontrar o endereço da parte demandada, fere a 

principiologia do procedimento da Lei n° 9.099/95 (informalidade, 

celeridade, economia processual e outros).Ademais, é ônus processual 

da parte a realização de diligências precedentes com o objetivo de 

localizar o endereço da parte reclamada quando do ajuizamento da 

ação.De qualquer forma, por tratar-se de execução de título executivo 

extrajudicial, é possível a citação da parte executada por edital,conforme 

disposição contida no enunciado nº 37 do FONAJE.Cite-se a executada 

por edital, com prazo de 20(...) dias, para pagar o valor exequendo em 03 

(três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena 

de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida.Intime-se a exequente para que apresente o cálculo 

do debito atualizado da presente ação, no prazo de 10(dez) dias. 

Primavera do Leste/MT, 14 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito". ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

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

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

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

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

da Lei. Eu, SINARA SANTOS TERUYA LEAL, digitei. PRIMAVERA DO 

LESTE, 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003819-67.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL VIEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO n. 1003819-67.2019.8.11.0037 Valor da 

causa: R$ 533,83 ESPÉCIE: [Constrição / Penhora / Avaliação / 

Indisponibilidade de Bens]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: SANTOS & CIA LTDA - ME Endereço: RUA XIRIPA, 

64, CASA, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO 

PASSIVO: Nome: RAFAEL VIEIRA Endereço: RUA VITÓRIA RÉGIA, 651, 

JARDIM VENEZA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da 

citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. 

RESUMO DA INICIAL: O Exequente é credor do Executado na quantia de 

R$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais), representada pela 

nota promissória anexa, vencida em 20/05/2018, que com atualização 

monetária perfazem o valor total de R$ 533,83 (quinhentos e trinta e três 

reais e oitenta e três centavos), já acrescido de juros de mora de 1% a.m, 

correção monetária pelo índice INPC (IBGE), conforme demonstrativo do 

débito atualizado anexo realizado no site do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e Territórios (TJDFT). DECISÃO: "Vistos, A expedição de ofícios 

pelo Juízo a órgãos/repartições e empresas, ou ainda consulta aos 

sistemas eletrônicos disponíveis (INFOSEG, BACENJUD, SIEL E RENAJUD), 

com a finalidade de encontrar o endereço da parte demandada, fere a 

principiologia do procedimento da Lei n° 9.099/95 (informalidade, 

celeridade, economia processual e outros).Ademais, é ônus processual 

da parte a realização de diligências precedentes com o objetivo de 

localizar o endereço da parte reclamada quando do ajuizamento da 

ação.De qualquer forma, por tratar-se de execução de título executivo 

extrajudicial, é possível a citação da parte executada por edital, conforme 

disposição contida no enunciado nº 37 do FONAJE.Cite-se a executada 

por edital, com prazo de 20(...) dias, para pagar o valor exequendo em 03 

(três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena 

de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida. Intime-se a exequente para que apresente o cálculo 

do debito atualizado, no prazo de 10(dez) dias. Primavera do Leste/MT, 14 

de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito". ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

costume e publicado na forma da Lei. Eu, SINARA SANTOS TERUYA 

LEAL, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 17 de abril de 2020. (Assinado 

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

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003796-24.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE VIEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO n. 1003796-24.2019.8.11.0037 Valor da 

causa: R$ 2.897,76 ESPÉCIE: [Constrição / Penhora / Avaliação / 

Indisponibilidade de Bens]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: SANTOS & CIA LTDA - ME Endereço: RUA XIRIPA, 

64, CASA, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO 

PASSIVO: Nome: CRISTIANE VIEIRA Endereço: RUA VITÓRIA RÉGIA, 651, 

JARDIM VENEZA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da 

citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. 

RESUMO DA INICIAL:"O Exequente era credor do Executado na quantia de 

R$ 2.632,21 (dois mil seiscentos e trinta e dois reais e vinte e um 

centavos), representada pelas notas promissórias anexas, vencidas em 

10/01/2018, abatendo-se os valores já pagos pelo Executado que 

corresponde a quantia de R$ 314,61 (trezentos e catorze reais e 

sessenta e um centavos), remanesceu ainda o valor de R$ 2.317,60 (dois 

mil e trezentos e dezessete reais e sessenta centavos) o qual atualizado 

perfaz o valor total de R$ 2.897,76 (dois mil e oitocentos e noventa e sete 

reais e setenta e seis centavos), já acrescido de juros de mora de 1% 

a.m, correção monetária pelo índice INPC (IBGE), conforme demonstrativo 

do débito atualizado anexo realizado no site do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Apesar da Exequente buscar por 

vias amigáveis o pagamento da quantia supramencionada, restaram 

infrutíferas todas as suas tentativas, demonstrando o total desinteresse 

do Executado em cumprir com suas obrigações. Desta forma, restou a 

Exequente somente a via judicial para que seja devidamente efetuado o 

pagamento pelo Executado do valor devido, acrescido de juros e 

atualização monetária". DECISÃO: Vistos, A expedição de ofícios pelo 

Juízo a órgãos/repartições e empresas, ou ainda consulta aos sistemas 

eletrônicos disponíveis (INFOSEG, BACENJUD, SIEL E RENAJUD), com a 

finalidade de encontrar o endereço da parte demandada, fere a 

principiologia do procedimento da Lei n° 9.099/95 (informalidade, 

celeridade, economia processual e outros).Ademais, é ônus processual 

da parte a realização de diligências precedentes com o objetivo de 

localizar o endereço da parte reclamada quando do ajuizamento da 

ação.De qualquer forma, por tratar-se de execução de título executivo 

extrajudicial, é possível a citação da parte executada por edital, conforme 

disposição contida no enunciado nº 37 do FONAJE.Cite-se a executada 
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por edital, com prazo de 20(...) dias, para pagar o valor exequendo em 03 

(três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena 

de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida. Intime-se a exequente para que apresente o cálculo 

do debito atualizado da presente ação, no prazo de 10(dez) 

dias.Primavera do Leste/MT, 14 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito ". ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

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

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

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

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

da Lei. Eu, SINARA SANTOS TERUYA LEAL, digitei. PRIMAVERA DO 

LESTE, 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004290-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR ALFREDO WACHHOLZ - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS OHANNA LINHARES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO n. 1004290-20.2018.8.11.0037 Valor da 

causa: R$ 600,60 ESPÉCIE: [Inadimplemento]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: ADIR ALFREDO WACHHOLZ - 

ME Endereço: Rua Rondônia, 212, Primavera II, PRIMAVERA DO LESTE - 

MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: THAIS OHANNA LINHARES 

DE OLIVEIRA Endereço: Rua Porto Alegre, 326, Centro, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, pagar o valor exequendo em 03 

(três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena 

de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida. RESUMO DA INICIAL: "As partes firmaram na data de 

08.12.2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACADEMIA DE 

GINÁSTICA3 , com vigência do dia 08.06.2017 ao dia 10.01.2018, no valor 

de R$50,00 (cinquenta reais) mensais. Ocorre que a Executada até a 

presente data efetuou o pagamento somente até o mês de setembro de 

2017. Por diversas vezes a Exequente entrou em contato com a 

Executada via telefone, na tentativa de uma composição amigável para o 

litígio, restando todas infrutíferas. O artigo 784, inciso III do Código de 

Processo Civil dispõe que o documento particular assinado pelo devedor e 

por 02(duas) testemunhas é título executivo extrajudicial. Desta feita, não 

resta à Exequente alternativa senão a de ajuizar a presente ação, 

buscando resguardar seu direito e diminuir-lhe o prejuízo suportado, 

determinando que a Executada efetue o pagamento dos serviços 

prestados pela Exequente". DECISÃO: Vistos,Acolho o pedido 

retro.Cite-se a executada por edital, no prazo de 20(vinte) dias, para 

pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da citação (artigo 

829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de 

tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida.Junte-se cálculo 

atualizado, no prazo de 10(dez) dias.Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro 

de 2020.Eviner Valério Juiz de Direito". ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

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

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

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

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

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

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, SINARA SANTOS TERUYA LEAL, digitei. 

PRIMAVERA DO LESTE, 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007880-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARAUJO & MATTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIS BERTICELLI OAB - MT21675/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO 
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PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO n. 1007880-05.2018.8.11.0037 Valor da 

causa: R$ 3.813,58 ESPÉCIE: [Correção Monetária]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: ARAUJO & MATTOS 

LTDA - ME Endereço: Rua Silvério Nadir Danielle, 142, Centro, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: CLEBER 

RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA Endereço: Rua Pedro Blanco, 567, Casa 

02, Poncho Verde III, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da 

citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. 

RESUMO DA INICIAL:"Em 10 de maio de 2018, o Réu firmou com a Autora, 

TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL (anexo 1), onde se comprometeu a 

pagar dívida no valor de R$ 3.460,64 (três mil, quatrocentos e sessenta 

reais e sessenta e quatro centavos), proveniente de um contrato de 

locação (anexo 2) de um imóvel residencial firmado entre a Autora e o 

Anuente NELSON LEITE DUTRA, localizado na Rua Alcides Lazaretti, nº 

793, bairro Poncho Verde na cidade de Primavera do Leste – MT. Na 

cláusula primeira do referido acordo, as partes pactuaram que o valor a 

ser pago seria de R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais) da 

seguinte forma: a) R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a serem pagos 

no ato da assinatura Rua Castelo Branco, n. 967, bairro Parque 

Castelândia, Primavera do Leste - MT - CEP 78.850-000. E-mail: 

bckadvogados@outlook.com.br (66) 3497-1727 do termo; b) Três parcelas 

de R$ 700,00 (setecentos reais) nas datas de 10/06/2018, 10/07/2018 e 

10/08/2018; c) Uma parcela de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em 

10/09/2018. Ocorre que o único pagamento realizado pelo Réu foi o de R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais) quando da assinatura do termo de 

acordo. Neste caso, reza a cláusula quarta do acordo, que o não 

pagamento nas datas fixadas implica em mora automática do devedor, 

onde o valor da dívida retorna a ser o original, ou seja, de R$ 3.210,64 

(três mil duzentos e dez reais e sessenta e quatro centavos) mais multa 

moratória de 10% sobre o total do débito existente à época, juros 

moratórios de 1% ao mês, atualização monetária pelo INPC, bem como no 

vencimento antecipado das parcelas vincendas à época do 

inadimplemento, o que perfazem hoje o montante de R$ 3.813,58 (três mil 

oitocentos e treze reais e cinquenta e oito centavos), conforme verificado 

na planilha de cálculo (anexo 3), cumprindo o estabelecido no art. 798, I, b, 

CPC. DECISÃO: "Vistos,A expedição de ofícios pelo Juízo a 

órgãos/repartições e empresas, ou ainda consulta aos sistemas 

eletrônicos disponíveis (INFOSEG, BACENJUD, SIEL E RENAJUD), com a 

finalidade de encontrar o endereço da parte demandada, fere a 

principiologia do procedimento da Lei n° 9.099/95 (informalidade, 

celeridade, economia processual e outros).Não dispondo o autor do 

endereço do réu, correta é a extinção do processo de conhecimento sem 

julgamento do mérito, frente à impossibilidade de citação editalícia (art. 18, 

§2º, da Lei n°9.099/95), configurando-se situação que torna inadmissível o 

procedimento do juizado especial (art. 51, inciso II, da Lei 

nº9.099/95).Ademais, é ônus processual da parte a realização de 

diligências precedentes com o objetivo de localizar o endereço da parte 

reclamada quando do ajuizamento da ação.Diante do exposto, INDEFIRO a 

busca de endereço pleiteada.De qualquer forma, por tratar-se de 

execução de título executivo extrajudicial, é possível a citação da parte 

executada por edital, conforme disposição contida no enunciado nº 37 do 

FONAJE.Assim, CITE-SE a parte executada por edital, com prazo de 20 

dias, para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado da citação 

(artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO 

de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida.Intime-se a 

parte exequente para juntar cálculo atualizado, no prazo de 10(dez) 

dias.Primavera do Leste/MT, 27 de janeiro de 2020.Eviner ValérioJuiz de 

Direito". ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

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

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

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

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

da Lei. Eu, SINARA SANTOS TERUYA LEAL, digitei. PRIMAVERA DO 

LESTE, 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000740-85.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. DE SANTI - VEICULOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILAS RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO n. 1000740-85.2016.8.11.0037 Valor da 

causa: R$ 29.297,46 ESPÉCIE: [Espécies de Títulos de Crédito]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: D. DE 

SANTI - VEICULOS - ME Endereço: RUA PIRACICABA, 275, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SILAS RODRIGUES DOS SANTOS Endereço: RUA AMELIA OMETTO, 440, 

PARQUE ELDORADO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, pagar o valor exequendo em 03(três) dias, contado da 

citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. 

RESUMO DA INICIAL:" O Exequente é credor do Executado da quantia 

atualizada de R$ 29.297,46 (vinte e nove mil duzentos e noventa e sete 

reais e quarenta e seis centavos), representados pelo título executivo, 

vencido e não pago (anexo). Ocorre que, desde o vencimento do título, o 

Exequente tentou por inúmeras vezes receber o valor que lhe é devido, 

entretanto, todas tentativas de acordo amigável restaram infrutíferas. 

Posto isto, o Exequente tendo esgotado total e inexoravelmente a via 

amigável, viu-se compelida a promover a presente ação de execução, nos 

termos da lei". DECISÃO: "Vistos,Trata-se de ação de execução de titulo 

executivo extrajudicial, em que figura no polo ativo D. DE SANTI - 

VEICULOS - ME e no polo passivo SILAS RODRIGUES DOS 

SANTOS.Considerando que todas as tentativas de citação/intimação do 

executado tornaram infrutíferas (Ar e Oficial de Justiça), a parte 

exequente requerer a citação pelas vias editalícias em conformidade com 

o enunciado 37 do FONAJE:Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 
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9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, 

§ 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia 

quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, os arts. 

653 e 654 do Código de Processo Civil (nova redação – XXI Encontro – 

Vitória/ES).Quanto a isto,DEFIRO A CITAÇÃO POR EDITAL.Cite-se o 

executado por Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, no termo do artigo 256 

e seguintes do novo Código de Processo Civil, para pagar o valor 

exequendo em 03(três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, do 

CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora 

designar audiência de conciliação.Sendo penhorados bens móveis, o 

encargo de depositário deve ficar preferencialmente com o credor, 

promovendo-se a competente remoção, ao passo que se a penhora recair 

sobre bens imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. 

Intime-se a exequente para que apresente o cálculo do debito atualizado 

da presente ação, no prazo de 10(dez) dias.Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 20 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito". 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

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

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, SINARA 

SANTOS TERUYA LEAL, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 17 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003008-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL OAB - MT22658/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIVALDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO n. 1003008-78.2017.8.11.0037 Valor da 

causa: R$ 8.497,78 ESPÉCIE: [Títulos de Crédito]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: MARIA APARECIDA 

RODRIGUES Endereço: RUA ROBERTO COLOENSE, 524, PARQUE 

ELDORADO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO 

PASSIVO: Nome: FRANCIVALDO DOS SANTOS Endereço: AVENIDA 

COXILHA, 606, ZONA 3, PONCHO VERDE, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, ara pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contado 

da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. 

RESUMO DA INICIAL:"Em 24 de abril de 2014 o executado firmou com a ora 

exequente instrumento particular de confissão de dívida, documento 

anexo, no qual confessou e reconheceu ser devedor da importância de 

R$ 3.624,00 (Três mil seiscentos e vinte e quatro reais). Conforme 

contrato, o valor seria pago em cinco parcelas de R$ 724,80 (...), com 

vencimento a partir do dia 23/05/2014 até 23/09/2014. Todavia, no caso de 

inadimplemento das parcelas, o valor seria acrescido de juros moratórios 

de 5% ao mês, contados pro rata die da data de vencimento até a data do 

efetivo pagamento. Ocorre, todavia, que o Executado não cumpriu com o 

contrato, adimplindo somente R$ 1.000,00(...), ou seja, pagou 

integralmente a 1º parcela vencida em 23/05/2014, e parcialmente a 

parcela vencida em 23/06/2014, deixando de realizar o pagamento das 

demais, a partir de 23/06/2014. A inadimplência resultou em saldo devedor 

no valor de R$2.624,00 (Dois mil seiscentos e vinte e quatro reais), 

montante ao qual foi acrescida correção monetária pelo IGPM, juros de 5% 

ao mês, consoante demonstra a planilha anexa, cumprindo o estabelecido 

no art. 798, I, b, NCPC/2015. Desse modo, o valor atualizado da dívida até 

a presente data é de R$ 8.497,78 (Oito mil quatrocentos e noventa e sete 

reais e setenta e oito centavos), conforme cálculo anexo. Desde então, a 

Exequente não teve mais retorno do Executado. Assim, sem êxito, e não 

restando outra alternativa, senão a via judicial, vem propor a presente 

Ação de Execução, a fim de ver cumpridos seus direitos, estando em 

flagrante prejuízo financeiro". DECISÃO: "Vistos, Trata-se da ação de 

execução de título extrajudicial pleiteada por MARIA APARECIDA 

RODRIGUES em face de FRANCIVALDO DOS SANTOS. DEFIRO a citação 

por edital, nos termos do enunciado 37, do FONAJE.Cite-se o executado 

por edital, com prazo de 20(...) dias, no termo do artigo 256 e seguintes do 

novo Código de Processo Civil, para, querendo, responder a ação no 

prazo legal. Intime-se a exequente para que apresente o cálculo do debito 

atualizado da presente ação, no prazo de 10(dez) dias. Primavera do 

Leste/MT, 22 de outubro de 2019. Eviner Valério Juiz de Direito. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

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

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, SINARA 

SANTOS TERUYA LEAL, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 17 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002743-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAEDER ARAUJO RIBEIRO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO n. 1002743-42.2018.8.11.0037 Valor da 

causa: R$ 2.873,11 ESPÉCIE: [Nota Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: APP IMPRESSAO DIGITAL 

LTDA - ME Endereço: Avenida Cascavel, 651, Lote 03, Quadra 03, Jardim 

das Américas II, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO 

PASSIVO: Nome: JAEDER ARAUJO RIBEIRO Endereço: Rua Mario 

Quintana, 104, Poncho Verde, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, pagar o valor exequendo em 03(três) dias, contado da 

citação (artigo 829, caput, do Código de Processo Civil), sob pena de 

PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida. RESUMO DA INICIAL: "O Exequente é credor do 

Executado no montante de R$ 2.499,00 (dois mil quatrocentos e noventa e 

nove reais), cujo valor está representado por meio de seis notas 

promissórias emitidas respectivamente conforme discriminação a seguir.1. 

Quatro notas promissórias emitidas no dia 25 de novembro de 2016 cujo 

os vencimentos eram nos dias 15/02/2017, 15/03/2017, 15/04/2017 e 

15/05/2017, cada uma no valor de R$ 456,00 (quatrocentos e cinquenta e 

seis reais);2.Uma nota promissória emitida no dia 14 de dezembro de 2016, 

cujo o vencimento era no dia 15 de junho de 2017, no valor de R$ 450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais);3. Uma nota promissória emitida no dia 02 

de fevereiro de 2017, cujo vencimento era no dia 05 de março de 2017, no 

valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais).Que nas datas acima 

descritas, o Exequente procurou o Executada a fim de receber o montante 

devido, contudo não logrou êxito.Desta forma, o valor atualizado da dívida 

está no importe de R$ 2.873,11 (dois mil oitocentos e setenta e três reais e 

onze centavos), a qual não restou outra alternativa ao Exequente senão a 

propositura da presente execução". DECISÃO: "Vistos,DEFIRO o pedido 

retro.CITE-SE a parte executada por edital, no prazo de 20(vinte) dias, nos 

termos do Enunciado 37, do Fonaje, para pagar o valor exequendo em 

03(três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, do Código de 

Processo Civil), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida.Intime-se a parte exequente 

para indicar memoriais do débito atualizado, no prazo de 10(dez) 

dias.Primavera do Leste/MT, 21 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito". ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, SINARA SANTOS TERUYA LEAL, digitei. PRIMAVERA DO 

LESTE, 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011860-06.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILVANY DIAS DE CAMPOS NOGUEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA DOS SANTOS DE JESUS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO n. 8011860-06.2016.8.11.0037 Valor da 

causa: R$ 3.110,78 ESPÉCIE: [Nota Promissória]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: NILVANY DIAS DE CAMPOS 

NOGUEIRA - ME Endereço: Avenida CURITIBA, 289, CENTRO, STO 

ANTÔNIO LESTE - MT - CEP: 78628-000 POLO PASSIVO: Nome: CLEIA 

DOS SANTOS DE JESUS Endereço: Rua RUI BARBOSA, S/N, 

IRANTINOPOLIS II, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, 

pagar o valor exequendo em 03(três) dias, contado da citação (artigo 829, 

caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos 

bens quantos bastem para o pagamento da dívida. RESUMO DA 

INICIAL:"I–DOS FATOS A exequente é credora da executada da quantia 

atualizada de R$ 3.110,78 (três mil cento e dez reais e setenta e oito 

centavos), representados pelas notas promissórias, vencidas e não 

pagas (anexas). Ocorre que, desde o vencimento do título, a exequente 

tentou por inúmeras vezes receber o valor que lhe é devido, entretanto, 

todas tentativas de acordo amigável restaram infrutíferas. Posto isto, a 

exequente tendo esgotado total e inexoravelmente a via amigável, viu-se 

compelida a promover a presente ação de execução, nos termos da lei". 

DECISÃO: "Vistos,Trata-se de ação de execução de titulo executivo 

extrajudicial, em que figura no polo ativo NILVANY DIAS DE CAMPOS 

NOGUEIRA – ME e no polo passivo CLEIA DOS SANTOS DE 

JESUS.Considerando que todas as tentativas de citação/intimação do 

executado tornaram infrutíferas (Ar e Oficial de Justiça), a parte 

exequente requereu a citação pelas vias editalícias em conformidade com 

o enunciado 37 do FONAJE:Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 

9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, 
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§ 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia 

quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, os arts. 

653 e 654 do Código de Processo Civil (nova redação – XXI Encontro – 

Vitória/ES).Quanto a isto, DEFIRO A CITAÇÃO POR EDITAL.Cite-se o 

executado por Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, no termo do artigo 256 

e seguintes do novo Código de Processo Civil, para pagar o valor 

exequendo em 03(três) dias, contado da citação (artigo 829, caput, do 

CPC/2015), sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento da dívida. Efetuada a penhora deverá a Gestora 

designar audiência de conciliação.Sendo penhorados bens móveis, o 

encargo de depositário deve ficar preferencialmente com o credor, 

promovendo-se a competente remoção, ao passo que se a penhora recair 

sobre bens imóveis caberá ao devedor o encargo de fiel depositário. 

Intime-se a exequente para que apresente o cálculo do debito atualizado 

da presente ação, no prazo de 10(dez) dias.Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 20 de fevereiro de 2020.Eviner Valério Juiz de Direito". 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, SINARA 

SANTOS TERUYA LEAL, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 17 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007687-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FAM TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT8337-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NILZA DA SILVA - MERCADO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007687-87.2018.8.11.0037. REQUERENTE: FAM TRANSPORTES LTDA - 

ME REQUERIDO: MARIA NILZA DA SILVA - MERCADO - ME Vistos, 

Trata-se da ação de cobrança promovida por FAM TRANSPORTES LTDA – 

ME em face de MARIA NILZA DA SILVA – MERCADO ME, em que a parte 

requerente postula pelo redirecionamento da ação, ao argumento de ter 

ocorrido a sucessão empresarial. Pois bem. De elementar conhecimento 

que a sucessão empresarial efetivamente demanda prova inequívoca do 

trespasse, ainda que por operação meramente material (não 

documentada, como usual em casos que tais). Isto é, há que se terem 

elementos de que o fundo de comércio ou o estabelecimento foi 

aproveitado pela sucessora, com a “herança” dos benefícios da prévia 

exploração (que supostamente não deu certo) do nicho de mercado com o 

intuito de deixar o passivo da sucedida a descoberto. Registra-se, por 

pertinente, que o fundo de comércio representa não só o ativo da empresa 

ou nome, mas sim, e principalmente, a boa fama, a clientela e o ponto 

comercial. A sucessão empresarial pode ser presumida, não dependendo 

da apresentação de provas da compra e venda do fundo de comércio ou 

do estabelecimento empresarial. Com essas considerações, denota-se 

que a sucessão empresarial alegada restou corroborada, uma vez que as 

empresas possuem o mesmo objetivo social, funciona no mesmo endereço 

comercial, utilizada o mesmo nome fantasia (Mercado Cristal) e utiliza das 

mesmas instalações e mercadorias da suposta devedora. Por consectário 

lógico, comprovada a assunção de fundo de comércio do estabelecimento 

comercial varejista (Mercado Cristal), essência da atividade econômica, 

em torno do qual giram os outros fatores de produção mercantil, resta 

caracterizada a sucessão de empresas, devendo o sucessor assumir 

todos os débitos pendentes de satisfação. Diante do exposto, DEFIRO o 

pedido de substituição de MARIA NILZA DA SILVA – MERCADO- ME 

(MERCADO CRISTAL) para SOLANGE F. M. DACROCE EIRELI (MERCADO 

CRISTAL), devendo, por conseguinte, ser retificada a autuação e 

promover a sua inclusão no polo passivo desta ação. Assim, após a 

alteração da autuação, designe-se audiência de Tentativa de Conciliação, 

ocasião em que a parte substituta poderá contestar a presente ação nas 

formas em que a lei possibilita (escrita e por meio de advogado, ou 

verbalmente e de forma pessoal). A contestação poderá ser ofertada até 

cinco (5) dias após a audiência de conciliação, devendo ser consignado 

no mandado que não havendo contestação também será decretada a 

revelia nos autos. Caso a contestação venha acompanhada de 

documentos e sejam arguidas preliminares, poderá a parte autora 

impugna-la no prazo de cinco dias, saindo da audiência de conciliação 

ciente de tal aspecto. Caso a parte ré/substituta não compareça para a 

audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados na inicial. Proceda-se às atualizações 

cadastrais pertinentes. Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011379-43.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMA FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011379-43.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADA: JOELMA FERREIRA DA SILVA Vistos, Trata-se de 

cumprimento de sentença pleiteada por BANCO BRADESCO S.A em face 

de JOELMA FERREIRA DA SILVA. Pretende a parte executada a extinção 

do presente feito em razão do suposto abandono da causa pela parte 

exequente, que ficou 30(trinta) dias sem movimentar os autos. Informa que 

não possui condições de arcar com as custas processuais e requer o 

arquivamento da presente execução. Pois bem. Analisando detidamente 

os autos, verifico que a concessão ou não da benesse Justiça Gratuita já 

foi apreciada por este juízo e fundamentalmente rejeitada, não havendo 
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motivos para que a questão seja revolvida, sob pena de configurar 

tautologismo jurídico. Ademais, rejeito o pedido de extinção por abandono 

da causa, pois não estão configurados os requisitos previstos no artigo 

485, inciso III e §1º, do Código de Processo Civil, mas sim o objetivo de 

impedir o alcance do resultado jurídico pretendido. Diante disso, intime-se a 

parte exequente BANCO BRADESCO S.A, para requer o que de direito, no 

prazo de 05(cinco) dias, sob pena de extinção. Primavera do Leste/MT, 16 

de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000350-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANDRO THOMAZI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000350-47.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: OTICA POPULAR LTDA - ME 

EXECUTADO: ELISANDRO THOMAZI Vistos, DEFIRO a penhora do veículo 

de Placa JZP-9438, Ano Fabricação 2000, Ano Modelo 2000, Chassi 

9C2HA0710YR248835, Marca/Modelo HONDA/C100 BIZ ES. EXPEÇA-SE 

mandado de constatação, penhora e avaliação, a ser cumprido na 

residência do executado, objetivando-se saber se o veículo está em 

posse dele e, em caso negativo, se existe algum outro veículo em posse e 

poder da parte devedora, para garantia do débito exequendo. Sendo o 

caso, deverá o Oficial de Justiça proceder a penhora e avaliação do 

veículo mencionado ou de outro veículo porventura encontrado, nomeando 

o exequente como fiel depositário do bem e procedendo-se a remoção do 

veículo. Serve a presente de mandado. Primavera do Leste/MT, 16 de abril 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005912-03.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO OAB - MT24236/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005912-03.2019.8.11.0037. REQUERENTE: DOMINGOS RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Vistos, 

Trata-se de cumprimento de sentença no qual houve adimplemento por 

depósito na conta da advogada do requerente, conforme comprovante de 

pagamento no id 28887513. Desta forma, a extinção do presente feito e o 

seu consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas. Publicada e 

Registrada no Sistema PJE. Arquive-se Primavera do Leste/MT, 16 de abril 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010848-54.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOREIRA DIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA GLEICIANE FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010848-54.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: MOREIRA DIAS COMERCIO DE 

MOVEIS LTDA - EPP EXECUTADO: JESSICA GLEICIANE FERREIRA Vistos, 

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial pleiteada por MOREIRA DIAS 

COMERCIO DE MOVEIS LTDA em face de JESSICA GLEICIANE FERREIRA. 

Conforme se verifica dos autos, a parte exequente foi intimada para 

indicar objetivamente bens à penhora e até a respectiva data não houve 

indicação válida. Em contrapartida, a parte exequente requer a inclusão da 

executada nos órgãos de restrição ao crédito através do sistema 

SerasaJud. É breve relato. Decido. Ab inítio, INDEFIRO o encaminhamento 

da executada, por este juízo, aos órgãos de restrição ao crédito, 

porquanto, é incumbência da parte o encaminhamento, a inclusão e a 

exclusão do nome de seus devedores aos órgãos de restrição ao crédito. 

Os sistemas externos conveniados ao Poder Judiciário não são utilizados 

no interesse privado, mas apenas no interesse público de salvaguardar a 

Justiça. Nos termos do §4º, artigo 53, da Lei n°9.099/95, “não encontrado 

o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo os documentos ao autor”. A presente 

ação de execução está em trâmite desde o ano de 2016. Neste período, 

foram realizadas várias diligências para tentativa de localização de bens 

da parte executada, em especial, consultas via BACENJUD, RENAJUD e 

INFOJUD, todas se êxito. Assim, tendo sido esgotadas as diligências 

oficiais possíveis, na falta de bens penhoráveis, revela-se inócuo o 

prosseguimento da execução, que não pode ser prolongada 

indefinidamente, pois onera o Erário com a movimentação infrutífera do 

aparato judicial. A manutenção de processos de execução no escaninho 

eletrônico das Varas constitui um dos maiores fatores para a sobrecarga 

das serventias judiciais, desviando parte do trabalho burocrático para a 

investigação de ativos de devedores. O Poder Judiciário não possui 

atribuição de investigação de patrimônio dos devedores, pois, esta tarefa 

pertence à iniciativa dos próprios credores, ou através de serviços 

contratados para esta finalidade. A utilização de serventias judiciais como 

verdadeiros “escritórios de cobrança” não encontra respaldo legal e 

constitui grave entrave para o desenvolvimento regular das funções 

principais do aparato burocrático da justiça. Diante do exposto, 

considerando que a parte exequente não indicou objetivamente bens à 

penhora e, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei n°9.099/95 c/c artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

execução/cumprimento de sentença. Isento de custas e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei n°9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Primavera do 

Leste/MT, 16 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000806-65.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA BASSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DE OLIVEIRA DUTRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACQUELINE APARECIDA SOLAR COLEN OAB - MG46071 

(ADVOGADO(A))

LUCINEIDE ANTUNES SAVAZI E COVIZZI OAB - MG167766 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000806-65.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: SANDRA REGINA BASSO 

EXECUTADO: EMERSON DE OLIVEIRA DUTRA Vistos, Trata-se da ação de 

execução de título extrajudicial pleiteada por SANDRA REGINA BASSO em 

face de EMERSON DE OLIVEIRA DUTRA. A situação vivenciada nos 

presentes autos se resume da seguinte forma: SANDRA REGINA BASSO 

ingressou com a presente ação de execução de título extrajudicial em 
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desfavor de EMERSON DE OLIVEIRA DUTRA, filho de IVANILDA 

APARECIDA DE OLIVEIRA e VALMIRO PEREIRA DUTRA, residente e 

domiciliado na RUA SÃO PAULO, N°1450, FUNDO, CENTRO, CEP 

38.295-000, LIMEIRA DO OESTE/MG, profissão MOTORISTA, sendo 

representado, neste ato, pela causídica LUCINEIDE ANTUNES SAVAZI E 

COVIZZI, OAB/MG nº167.766. O Aviso de Recebimento de citação e 

intimação juntado no id. n°17300135, foi expedido e encaminhado para o 

endereço RUA TIRADENTES, N°591, APTO 401, BAIRRO SÃO 

SEBASTIÃO, CEP 35.500-061, CIDADE DIVINÓPOLIS/MG, residência da 

pessoa de EMERSON DE OLIVEIRA DUTRA, filho de MERIO JOAQUIM 

DUTRA e EMÍLIA FRANCISCA DUTRA, profissão POLICIAL MILITAR, sendo 

representado neste ato pela causídica JACQUELINE APARECIDA SOLAR 

COLEN, OABMG N°46.071. Merece prosperar as alegações da causídica 

JACQUELINE APARECIDA SOLAR COLEN, uma vez que seu assistido 

EMERSON DE OLIVEIRA DUTRA, POLICIAL MILITAR, foi citado e intimado 

equivocadamente dos presentes autos por se tratar de homônimo da 

pessoa de EMERSON DE OLIVEIRA DUTRA, MOTORISTA. Também merece 

prosperar as alegações da causídica LUCINEIDE ANTUNES SAVAZI E 

COVIZZI, uma vez que seu assistido EMERSON DE OLIVEIRA DUTRA, 

MOTORISTA, não foi citado e intimado destes autos e este juízo promoveu 

a penhora online via BACENJUD no valor de R$265,99(...) em razão do 

induzimento a erro. Expeça-se imediato alvará de devolução ao executado 

Emerson de Oliveira Dutra, CPF 933.149.221-91, para devolução do valor 

bloqueado no bacenjud de R$265,99(...), com as correções, cujos dados 

bancários já constam dos autos no id 26106728, quais seja, Banco 

Bradesco, ag. 7976-6, conta 7.979-0. Conforme se extrai da decisão do 

evento n°24798536, a parte exequente foi intimada para indicar 

objetivamente bens a penhora e manteve inerte até a respectiva data, bem 

como não se manifestou acerca do equívoco empreendido nos autos. 

Posto isso, considerando que a parte exequente não demonstrou 

interesse no prosseguimento do feito, JULGO EXTINTA a presente 

execução, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 55, da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se 

definitivamente os autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011651-37.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011651-37.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: ALVARO MENEZES 

EXECUTADO: LUIS CARLOS BARROS Vistos, Trata-se de Cumprimento de 

Sentença pleiteada por ALVARO MENEZES em face de LUIZ CARLOS 

BARROS. Conforme se verifica dos autos, a parte exequente foi intimada 

para indicar objetivamente bens à penhora e até a respectiva data não 

houve indicação válida. Em contrapartida, a parte exequente requer a 

inclusão do executado nos órgãos de restrição ao crédito bem como a 

expedição de ofícios à Receita Federal em busca de Declaração de 

Imposto de Renda, proveniente dos últimos 05(cinco) anos. É breve relato. 

Decido. INDEFIRO o encaminhamento do executado, por este juízo, aos 

órgãos de restrição ao crédito, porquanto, é incumbência da parte o 

encaminhamento, a inclusão e a exclusão do nome de seus devedores 

aos órgãos de restrição ao crédito. Os sistemas externos conveniados ao 

Poder Judiciário não são utilizados no interesse privado, mas apenas no 

interesse público de salvaguardar a Justiça. Ademais, INDEFIRO a 

expedição de ofícios à Receita Federal para obtenção de eventual 

Declaração de Renda da parte executada, uma vez que este juízo já 

promoveu a diligência através do Sistema INFOJUD, conforme se verifica 

dos eventos nº19290355 e id. n°19290354. Nos termos do § 4º, artigo 53, 

da Lei n°9.099/95, “não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo os 

documentos ao autor”. A presente ação de execução está em trâmite 

desde o ano de 2018. Neste período, foram realizadas várias diligências 

para localização de bens da parte executada, em especial, consultas via 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas se êxito. Assim, tendo sido 

esgotadas as diligências oficiais possíveis, na falta de bens penhoráveis, 

revela-se inócuo o prosseguimento da execução, que não pode ser 

prolongada indefinidamente, pois onera o Erário com a movimentação 

infrutífera do aparato judicial. A manutenção de processos de execução 

no escaninho eletrônico das Varas constitui um dos maiores fatores para 

a sobrecarga das serventias judiciais, desviando parte do trabalho 

burocrático para a investigação de ativos de devedores. Diante do 

exposto, considerando que a parte exequente não indicou objetivamente 

bens à penhora e, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei n°9.099/95 c/c 

artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

execução/cumprimento de sentença. Isento de custas e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei n°9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Primavera do 

Leste/MT, 16 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011657-44.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHEYNI MAYARA ESPINDOLA DA ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011657-44.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: ALVARO MENEZES 

EXECUTADO: JHEYNI MAYARA ESPINDOLA DA ARAUJO Vistos, Trata-se 

de Execução de Título Extrajudicial pleiteada por ÁLVARO MENEZES em 

face de JHEYNI MAYARA ESPINDOLA DE ARAÚJO. Conforme se verifica 

dos autos, a parte exequente foi intimada para indicar objetivamente bens 

à penhora e até a respectiva data não houve indicação válida. Em 

contrapartida, a parte exequente requer a inclusão do executado nos 

órgãos de restrição ao crédito bem como a expedição de ofícios à Receita 

Federal em busca de Declaração de Imposto de Renda, proveniente dos 

últimos 05(cinco) anos. É breve relato. Decido. INDEFIRO o 

encaminhamento do executado, por este juízo, aos órgãos de restrição ao 

crédito, porquanto, é incumbência da parte o encaminhamento, a inclusão 

e a exclusão do nome de seus devedores aos órgãos de restrição ao 

crédito. Os sistemas externos conveniados ao Poder Judiciário não são 

utilizados no interesse privado, mas apenas no interesse público de 

salvaguardar a Justiça. Ademais, INDEFIRO a expedição de ofícios à 

Receita Federal para obtenção de eventual Declaração de Renda da parte 

executada, uma vez que este juízo já promoveu a diligência através do 

Sistema INFOJUD, conforme se verifica dos eventos nº19293287 e id. 

n°19293288. Nos termos do § 4º, artigo 53, da Lei n°9.099/95, “não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo os documentos ao autor”. A presente 

ação de execução está em trâmite desde o ano de 2016. Neste período, 

foram realizadas várias diligências para tentativa de localização de bens 

da parte executada, em especial, consultas via BACENJUD, RENAJUD e 

INFOJUD, todas se êxito. Assim, tendo sido esgotadas as diligências 

oficiais possíveis, na falta de bens penhoráveis, revela-se inócuo o 

prosseguimento da execução, que não pode ser prolongada 

indefinidamente, pois onera o Erário com a movimentação infrutífera do 

aparato judicial. A manutenção de processos de execução no escaninho 

eletrônico das Varas constitui um dos maiores fatores para a sobrecarga 

das serventias judiciais, desviando parte do trabalho burocrático para a 

investigação de ativos de devedores. Diante do exposto, considerando 

que a parte exequente não indicou objetivamente bens à penhora e, nos 

termos do artigo 53, §4º, da Lei n°9.099/95 c/c artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a execução/cumprimento de 

sentença. Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos do 

artigo 54 e 55, da Lei n°9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se 

definitivamente os autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-54.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA - EPP - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO JACO (REQUERIDO)

LUANY MARCELY ROSA JACO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA OAB - 008.088.701-57 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000561-54.2016.8.11.0037. REQUERENTE: CLAUDIO RODRIGUES DA 

SILVA - EPP - EPP REQUERIDO: LUANY MARCELY ROSA JACO, PAULINO 

JACO Vistos, As tentativas de citação foram infrutíferas e a parte 

exequente não sabe o endereço atual e correto. Posto isso, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL. Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012120-83.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN DE OLIVEIRA GARCIA MACHADO (REQUERENTE)

MARCELO DONIZETE MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE MARIA DESSORDI OAB - MT21210/O (ADVOGADO(A))

KEILA CRISTINA DA MOTA CADORE OAB - MT25221/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POKER VIAGENS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

CASINO VIAGENS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

MARIEL NASCIMENTO DE MACEDO (REQUERIDO)

BIASE & FERREIRA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

KRISSIE GISELLE FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012120-83.2016.8.11.0037. REQUERENTE: MARCELO DONIZETE 

MACHADO, SUELLEN DE OLIVEIRA GARCIA MACHADO REQUERIDO: 

MARIEL NASCIMENTO DE MACEDO, BIASE & FERREIRA AGENCIA DE 

VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, POKER VIAGENS AGENCIA DE 

VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, CASINO VIAGENS AGENCIA DE 

VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, KRISSIE GISELLE FERREIRA Vistos, 

Trata-se da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais 

e materiais pleiteada por SUELLEN DE OLIVEIRA GARCIA MACHADO em 

face de MARIEL NASCIMENTO DE MACEDO; BIASE & FERREIRA DE 

VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP; POKER VIAGENS AGÊNCIA DE 

VIAGENS E TURISMO LTDA – ME; CASINO VIAGENS AGÊNCIA DE 

VIAGENS E TURISMO LTDA – ME e KRISSIE GISELLE FERREIRA, em trâmite 

desde 2016, na qual os promovidos sequer foram citados e intimados até 

a respectiva data. Nas ações perante o Juizado Especial não se admite a 

citação por edital, conforme art. 18, § 2º, da Lei 9.099/95. Por sua vez, 

detecto que o processo tramita há quatro anos sem ser validamente 

constituído. A parte reclamante apresenta, reiteradamente, novos 

supostos endereços dos réus, cujas diligências de citação e, por 

consequência, audiências de conciliação, acabam restando frustradas. 

Assim, faltam pressupostos de desenvolvimento válido e regular do feito. 

Posto isso, julgo extinto o feito sem apreciação do mérito, nos termos do 

artigo 485, IV, do CPC e 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Isento de custas 

e honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, da Lei n°9.099/95. 

Primavera do Leste/MT, 16 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004613-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN TELES NOGUEIRA OAB - MT0018134A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004613-25.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: CARLOS HENRIQUE VIEIRA 

EXECUTADO: EDITORA GLOBO S/A Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 4.934,89 (...) a 

título de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Observe, conforme última petição, que a conta indicada é do advogado, e 

não da parte. Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 17 de abril de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011539-05.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. FERNANDES & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE JUSTINA DA SILVA FREITAS OAB - MT18770/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOATAN AVELINO DELMONDES (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011539-05.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: B. C. FERNANDES & CIA LTDA - 

ME EXECUTADO: JOATAN AVELINO DELMONDES Vistos, Trata-se de 

Ação de Execução de Título Judicial (Cumprimento de Sentença), na qual 

não foram encontrados bens penhoráveis, salvo valor mínimo encontrado 

em instituição financeira, que deve ser convertido em pagamento parcial. 

Os processos em trâmite perante os Juizados Especiais são dotados de 

um procedimento peculiar. Nestes termos, reza o § 4º, do art. 53 da Lei 

9.099/95 que: “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor.” A razão legal do referido dispositivo é que no 

Juizado Especial o exequente não arca com custas e despesas 

processuais, nada impedindo que este reproponha a execução, sendo, 

portanto, inaplicável o dispositivo no art. 921, inciso III, do CPC, que 

possibilita a suspensão da execução no Juízo comum. Oportunizada a 

indicação de bens penhoráveis e/ou o novo e correto endereço do 

devedor, não houve indicação válida, tampouco requerimento de novas 

diligências, caindo a execução no vazio, não havendo qualquer 

perspectivas de encontrar novos bens penhoráveis. RENAJUD e INFOJUD 

realizados de ofício por este magistrado restaram frustrados. Posto isso, 

julgo extinta a execução, com suporte no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil em relação ao pagamento parcial decorrente de penhora 

junto ao bacenjud (R$ 103,65), com acréscimos, para zerar a conta. 

Expeça-se, de imediato, o alvará ao credor, que deve indicar dados 

bancários, caso ainda não o tenha feito, no prazo de 5 dias. Por sua vez, 

nos termos do Art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO no que se refere ao saldo devedor remanescente. Determino, 

outrossim, o ARQUIVAMENTO e a baixa dos autos, com as cautelas de 

praxe. Defiro a expedição de certidão de dívida, se de interesse do 
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credor,que deve, para tanto, apresentar nos Autos, no prazo de cinco 

dias, planilha atualizada do débito, descontando o valor do pagamento 

parcial, sob sua responsabilidade, a qual acompanhará a certidão para 

fins de protesto e/ou negativação em órgãos de proteção ao crédito ou 

ainda para possibilitar futura execução caso venha a ter conhecimento da 

existência de bens penhoráveis. Transitada em julgado e cumpridas as 

providências acima ou decorridos os prazos, arquive-se com baixa. Isento 

de custas e honorários (Lei 9.099/95, artigos 54 e 55). Primavera do 

Leste-MT, 17 de abril de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003112-02.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MARTINS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003112-02.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA APARECIDA MARTINS 

DA SILVA EXECUTADO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento 

de sentença na qual houve o adimplemento da obrigação, mediante 

depósito voluntário do valor de R$ 2.500,00 (...) a título de pagamento, o 

qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação), 

devendo indicar dados bancários no prazo de 10 dias, caso ainda não 

tenha feito. Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado e expedido o alvará ou decorrido o 

prazo sem apresentação de dados bancários, dê-se baixa nos autos. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 17 de abril de 2.020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000250-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA BRAMBILLA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAROM MOVEIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ARAUJO OAB - PR0049943A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000250-29.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: LUANA BRAMBILLA 

EXECUTADO: DAROM MOVEIS LTDA Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação por meio de bloqueio/penhora via bacenjud no valor de R$ 

7.236,67 (...), o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. A 

executada, intimada no endereço indicado nos autos, não impugnou 

(intimação válida, porque mudou sem comunicar o novo endereço - art. 19, 

Lei 9.099/95). Desta forma, a extinção do presente feito e o seu 

consequente arquivamento pela quitação da dívida, a teor do que 

determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que 

de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de 

imediato o (s) alvará (s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme 

requerido (desde que este tenha procuração com poderes especiais para 

receber e dar quitação). Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema 

PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 17 de abril de 2.020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001177-24.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO SOARES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Processo: 1001177-24.2019.8.11.0037. REQUERENTE: GONCALO 

SOARES SAMPAIO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA 

Visto. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por GONÇALO SOARES SAMPAIO, em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO. Narra o requerente que é portador de glaucoma 

avançado (CID: H:40.1) e, por isso, necessita de procedimento cirúrgico 

de trabeculectomia olho esquerdo, para o seu adequado tratamento. 

Afirmou que é hipossuficiente econômico e que não possui recursos 

financeiros suficientes para arcar com os custos da ressonância 

magnética. A inicial foi instruída com documentos. O Núcleo de Apoio 

Técnico, apresentou o parecer, Id. 19545883. O pedido de tutela de 

urgência foi deferido na decisão do Id. 19552406. O Estado de Mato 

Grosso apresentou contestação do Id20275839, sustentando, 

preliminarmente, a ausência de interesse processual, e no mérito postulou 

pela improcedência da demanda. Impugnação no Id. 20768905. Parecer do 

Ministério Público no Id. 26278380. Sucinto relatório. Fundamento e Decido. 

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por GONÇALO SOARES SAMPAIO, em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO. Inicialmente, passo a analisar a preliminar arguida pela 

requerida. - Da Ausência de Interesse Processual Sustenta o Estado de 

Mato Grosso a ausência de interesse processual da parte autora, sob o 

fundamento de que o direito do paciente não esta albergado pelo 

ordenamento jurídico brasileiro como direito individual, mas apenas um 

direito social. O interesse processual, não se confunde com a existência 

de direito material que ampara a pretensão deduzida. Este consiste na 

imprescindibilidade de o autor vir a juízo para que o Estado decida a 

controvérsia existente entre as partes e, ainda, na utilidade que o 

provimento jurisdicional poderá proporcionar a elas. Ensina Humberto 

Theodoro Júnior, na obra Curso de direito processual civil, 57. ed., Rio de 

Janeiro: Forense, 2016, v. I, p. 163: “Localiza-se o interesse processual 

não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do 

processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso 

concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma 

necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra 

naquela situação "que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena 

de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter 

satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)". Vale 

dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de 

indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, 

representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o 

exercício do direito de ação”. Ora, a parte requerida está obrigado 

constitucionalmente a fornecer tratamento cirúrgico necessário, eis que 

tem o dever de promover ações preventivas ou de recuperação de quem 

esteja doente, conforme prevê o art. 196 da Constituição da República. 

Assim, a presente demanda é via necessária e útil para a parte-autora 

resolver sua pretensão, razão pela qual afasto a preliminar arguida. No 

mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. A matéria em 

discussão nos autos é exclusivamente de direito, não havendo 

necessidade de dilação da instrução processual para produção de 

qualquer outro tipo de prova além daquelas já vindas aos autos, motivo 

pelo qual passível de ser analisada na forma disposta no artigo 355, inciso 

I do CPC. A saúde é bem essencial à sobrevivência humana, direito 

fundamental de todos, de acesso universal, igualitário e de atendimento 

integral, um direito subjetivo indisponível de todos. É dever do Poder 

Público prestá-la de maneira adequada, não se podendo permitir uma 

situação em que uma pessoa portadora de doença grave, não receba o 

tratamento necessário. O artigo 196 da Carta Magna consagra o direito à 

saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e 
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econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e 

eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade, menor sofrimento e 

melhor qualidade de vida. A Lei n.º 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, além da organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes, regulamentando o Sistema Único de Saúde, consigna 

em seu art. 2º que: “A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício.” Já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, em relação ao 

suposto conflito existente entre os direitos fundamentais e as diretrizes 

dispostas pelo Ministério da Saúde e pelos Estados, devendo, 

sobremaneira, fazer-se prevalecer aqueles: “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez 

configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida” (PETMC 

1246/SC - Min. Celso de Mello). Ademais, no voto proferido no RE nº 

226.835/RS, de relatoria do Min. Ilmar Galvão, o ínclito ministro discorre, 

com muita propriedade, a respeito da não relativização do direito à saúde 

em detrimento de políticas impostas pelos Administradores: “(...) O direito à 

saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços 

impostos por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de 

dificultar o acesso a ele (...)” Aliás, o direito à vida e à saúde não se 

encontram no âmbito dos atos discricionários (oportunidade e 

conveniência) da Administração Pública, mas se constituem num dever 

constitucional, não se podendo admitir a alegação de falta de recurso 

público para tratamentos médicos àqueles que não têm condições 

econômicas para suportarem os encargos. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgado: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - DIABETES MELITUS TIPO 1 - BOMBA 

INFUSORA DE INSULINA - SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA 

- SENTENÇA MANTIDA. - A ação civil pública é o instrumento processual 

previsto na Constituição Federal e na Lei n° 7.347/85 pelo qual o Ministério 

Público e outras entidades legitimadas podem se valer para a defesa de 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. - É plenamente 

possível que o Ministério Público utilize da ação civil pública para buscar a 

tutela do direito à saúde, não sendo cabível, contudo, a formulação de 

pedido genérico, abstrato e indeterminado de obrigação de fazer ou não 

fazer. V.V. - O direito à saúde constitui um direito humano fundamental 

social de efeito concreto e de eficácia plena, considerada a diretriz de 

integralidade regulada, tratando-se de direito de todos e dever do Estado a 

quem cumpre assegurem o acesso universal e igualitário dentro da diretriz 

de integralidade (CF, art. 6º, 196 e 198, II). - A saúde como direito social 

dentro da diretriz de integralidade deve estar parametrizada pela 

integralidade regulada, de modo que fora da regulação o acesso à saúde 

deve ser tradado como direito de natureza assistencial. - Por força de 

disposição legal (Lei 8.080/90, arts. 19-M e 19-O), a integralidade de 

acesso à saúde sujeita-se aos critérios intransponíveis da medicina 

baseada em evidência - MBE, considerada a eficácia, a acurácia, a 

segurança e a efetividade daquilo que se pretende, ainda se observando 

os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT, os quais somente 

podem ser desprezados quando relatórios específicos indiquem a 

peculiaridade de cada caso. - Em razão do princípio da deferência, os 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT são as normas 

orientadores de acesso á saúde pública, somente podendo ser autorizado 

o acesso a outro medicamento produto ou procedimento se estiver 

comprovada a impropriedade daquilo que estiver incorporado nas políticas 

públicas. - Ao Poder Judiciário não é lícito determinar o acesso a produtos, 

medicamentos ou serviços de saúde em relação aos quais não haja prova 

de evidência científica. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 

1.0116.16.001855-6/002, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação da súmula em 

28/01/2020) Por fim, anoto que o ente Público somente poderá ser 

compelido ao fornecimento dos procedimentos médicos comprovadamente 

necessários ao tratamento do requerente. Referida prova deve ser feita 

por meio de prescrição de profissional médico devidamente habilitado. 

Sobreleva registrar que não há comprometimento do princípio da 

universalidade do acesso à saúde, haja vista a concessão da liminar tem o 

intuito apenas e tão somente de fazer cumprir os dispositivos 

constitucionais que garantam o livre e irrestrito acesso dos mais 

necessitados à saúde e ao fornecimento de medicamentos, como garantia 

basilar insculpida na Carta Magna de nosso país. - Dispositivo Ante o 

exposto, julgo procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada 

anteriormente deferida, consignando-se que a tutela jurisdicional já foi 

exaurida, uma vez que inexiste novos pedidos nos autos, havendo, 

inclusive, prestação de contas. Julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas e honorários, em função dos benefícios da Lei 

1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, 

em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. De São José do Rio 

Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 17 de abril de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito 

(Prov. 17/2020)

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001899-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO GUEDES CORREA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Processo: 1001899-29.2017.8.11.0037. REQUERENTE: HELIO GUEDES 

CORREA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO DECISÃO Visto. Dispensado o relatório nos termos do art. 

38, da Lei n. 9.099/95. Trata-se de Cumprimento de Sentença, proposto 

pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADO DE MATO GROSSO agindo em favor 

de HELIO GUEDES CORREA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, visando o fornecimento do 

medicamento formoterol 12mg + budesonida 400mg = alenia, no prazo de 

15 (quinze) dias. Não havendo o cumprimento da determinação judicial, foi 

realizado o sequestro do valor de R$ 417,66 (quatrocentos e dezessete 

reais e sessenta e seis centavos), nas contas bancárias do Estado de 

Mato Grosso (Id. 23181097). Os valores foram liberados em favor de 

Drogaria Ultra Popular Primavera do Leste LTDA (Id. 23568612). Ademais, 

o autor prestou contas, acostando a respectiva Nota Fiscal referente aos 

seis fármacos Alenia 12 MCG adquiridos junto a Drogaria Ultra Popular 

Primavera do Leste LTDA, Id. 26389959 Desta feita, havendo satisfação 

da obrigação, extingo o feito nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. De São José do Rio Claro/MT para 

Primavera do Leste/MT, 17 de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito (Prov. 17/2020)

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003122-46.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OLIBIA DA LUZ VIEIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Processo: 1003122-46.2019.8.11.0037. REQUERENTE: OLIBIA DA LUZ 

VIEIRA DE FREITAS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Visto. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por OLIBIA 

DA LUZ VIEIRA DE FREITAS, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT. Narra o requerente que 

necessita com urgência realizar exame de ressonância magnética na 

coluna lombo sacra, nos joelhos esquerdo e direito, assim como no ombro 

direito como subscrito no relatórios médicos. Aduz, em síntese, que 

obteve respostas negativas do Poder Público, em razão do ofício de 

n°485/2019/GAB/SMS/SUS, pois em suas razões, afirma que o exame não 

é preconizado pela rede pública. A inicial foi instruída com documentos. O 

Núcleo de Apoio Técnico apresentou o parecer, Id. 20693618. O pedido de 

tutela de urgência foi deferido na decisão do Id. 20714431. O Estado de 

Mato Grosso apresentou contestação do Id. 20911043 4, sustentando, 
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preliminarmente, a ausência de interesse processual, e no mérito postulou 

pela improcedência da demanda. O município de Primavera do Leste/MT 

apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade 

passiva, e no mérito postulou pela improcedência da inicial (Id. 22243603). 

Impugnação no Id. 25408587. Sucinto relatório. Fundamento e Decido. 

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por OLIBIA DA LUZ VIEIRA DE FREITAS, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT. Inicialmente, passo a analisar a preliminar arguida pela 

requerida. - Da Ausência de Interesse Processual Sustenta o Estado de 

Mato Grosso a ausência de interesse processual da parte autora, sob o 

fundamento de que o direito do paciente não esta albergado pelo 

ordenamento jurídico brasileiro como direito individual, mas apenas um 

direito social. O interesse processual, não se confunde com a existência 

de direito material que ampara a pretensão deduzida. Este consiste na 

imprescindibilidade de o autor vir a juízo para que o Estado decida a 

controvérsia existente entre as partes e, ainda, na utilidade que o 

provimento jurisdicional poderá proporcionar a elas. Ensina Humberto 

Theodoro Júnior, na obra Curso de direito processual civil, 57. ed., Rio de 

Janeiro: Forense, 2016, v. I, p. 163: “Localiza-se o interesse processual 

não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do 

processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso 

concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma 

necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra 

naquela situação "que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena 

de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter 

satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)". Vale 

dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de 

indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, 

representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o 

exercício do direito de ação”. Ora, a parte requerida está obrigado 

constitucionalmente a fornecer tratamento cirúrgico necessário, eis que 

tem o dever de promover ações preventivas ou de recuperação de quem 

esteja doente, conforme prevê o art. 196 da Constituição da República. 

Assim, a presente demanda é via necessária e útil para a parte-autora 

resolver sua pretensão, razão pela qual afasto a preliminar arguida. - 

Ilegitimidade Passiva do Município de Primavera do Leste/MT Não obstante, 

as alegações do Município de Primavera do Leste/MT no tocante a sua 

ilegitimidade passiva, resta patente o entendimento quanto à 

responsabilidade solidária entre os entes públicos no que se refere à 

saúde, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, em tese de 

repercussão geral no julgamento do Tema 793: "Os entes da federação, 

em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis 

nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios 

constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à 

autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de 

repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem 

suportou o ônus financeiro". Desta feita, afasto a preliminar arguida, e 

passo a análise do mérito da demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser 

julgado procedente. A matéria em discussão nos autos é exclusivamente 

de direito, não havendo necessidade de dilação da instrução processual 

para produção de qualquer outro tipo de prova além daquelas já vindas 

aos autos, motivo pelo qual passível de ser analisada na forma disposta 

no artigo 355, inciso I do CPC. A saúde é bem essencial à sobrevivência 

humana, direito fundamental de todos, de acesso universal, igualitário e de 

atendimento integral, um direito subjetivo indisponível de todos. É dever do 

Poder Público prestá-la de maneira adequada, não se podendo permitir 

uma situação em que uma pessoa portadora de doença grave, não receba 

o tratamento necessário. O artigo 196 da Carta Magna consagra o direito à 

saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e 

econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e 

eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade, menor sofrimento e 

melhor qualidade de vida. A Lei n.º 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, além da organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes, regulamentando o Sistema Único de Saúde, consigna 

em seu art. 2º que: “A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício.” Já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, em relação ao 

suposto conflito existente entre os direitos fundamentais e as diretrizes 

dispostas pelo Ministério da Saúde e pelos Estados, devendo, 

sobremaneira, fazer-se prevalecer aqueles: “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez 

configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida” (PETMC 

1246/SC - Min. Celso de Mello). Ademais, no voto proferido no RE nº 

226.835/RS, de relatoria do Min. Ilmar Galvão, o ínclito ministro discorre, 

com muita propriedade, a respeito da não relativização do direito à saúde 

em detrimento de políticas impostas pelos Administradores: “(...) O direito à 

saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços 

impostos por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de 

dificultar o acesso a ele (...)” Aliás, o direito à vida e à saúde não se 

encontram no âmbito dos atos discricionários (oportunidade e 

conveniência) da Administração Pública, mas se constituem num dever 

constitucional, não se podendo admitir a alegação de falta de recurso 

público para tratamentos médicos àqueles que não têm condições 

econômicas para suportarem os encargos. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgado: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - DIABETES MELITUS TIPO 1 - BOMBA 

INFUSORA DE INSULINA - SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA 

- SENTENÇA MANTIDA. - A ação civil pública é o instrumento processual 

previsto na Constituição Federal e na Lei n° 7.347/85 pelo qual o Ministério 

Público e outras entidades legitimadas podem se valer para a defesa de 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. - É plenamente 

possível que o Ministério Público utilize da ação civil pública para buscar a 

tutela do direito à saúde, não sendo cabível, contudo, a formulação de 

pedido genérico, abstrato e indeterminado de obrigação de fazer ou não 

fazer. V.V. - O direito à saúde constitui um direito humano fundamental 

social de efeito concreto e de eficácia plena, considerada a diretriz de 

integralidade regulada, tratando-se de direito de todos e dever do Estado a 

quem cumpre assegurem o acesso universal e igualitário dentro da diretriz 

de integralidade (CF, art. 6º, 196 e 198, II). - A saúde como direito social 

dentro da diretriz de integralidade deve estar parametrizada pela 

integralidade regulada, de modo que fora da regulação o acesso à saúde 

deve ser tradado como direito de natureza assistencial. - Por força de 

disposição legal (Lei 8.080/90, arts. 19-M e 19-O), a integralidade de 

acesso à saúde sujeita-se aos critérios intransponíveis da medicina 

baseada em evidência - MBE, considerada a eficácia, a acurácia, a 

segurança e a efetividade daquilo que se pretende, ainda se observando 

os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT, os quais somente 

podem ser desprezados quando relatórios específicos indiquem a 

peculiaridade de cada caso. - Em razão do princípio da deferência, os 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT são as normas 

orientadores de acesso á saúde pública, somente podendo ser autorizado 

o acesso a outro medicamento produto ou procedimento se estiver 

comprovada a impropriedade daquilo que estiver incorporado nas políticas 

públicas. - Ao Poder Judiciário não é lícito determinar o acesso a produtos, 

medicamentos ou serviços de saúde em relação aos quais não haja prova 

de evidência científica. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 

1.0116.16.001855-6/002, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação da súmula em 

28/01/2020) Por fim, anoto que o ente Público somente poderá ser 

compelido ao fornecimento dos procedimentos médicos comprovadamente 

necessários ao tratamento do requerente. Referida prova deve ser feita 

por meio de prescrição de profissional médico devidamente habilitado. 

Sobreleva registrar que não há comprometimento do princípio da 

universalidade do acesso à saúde, haja vista a concessão da liminar tem o 

intuito apenas e tão somente de fazer cumprir os dispositivos 

constitucionais que garantam o livre e irrestrito acesso dos mais 

necessitados à saúde e ao fornecimento de medicamentos, como garantia 

basilar insculpida na Carta Magna de nosso país. - Dispositivo Ante o 

exposto, julgo procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada 

anteriormente deferida, consignando-se que a tutela jurisdicional já foi 

exaurida, uma vez que inexiste novos pedidos nos autos, havendo, 

inclusive, prestação de contas. Julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas e honorários, em função dos benefícios da Lei 

1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, 

em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. De São José do Rio 

Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 17 de abril de 2020. (Assinado 
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Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito 

(Prov. 17/20)

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002205-27.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS MARODIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Processo: 1002205-27.2019.8.11.0037. REQUERENTE: JORGE LUIS 

MARODIN REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Visto. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por JORGE LUIS 

MARODIN em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT. Narra o requerente que que sofre de sequelas 

de fratura de coluna vertebral (CID:T91.1) e que precisa realizar os 

exames de ressonância magnética da coluna cervical e ressonância 

magnética de coluna lombo sacra, ressonância magnética de coluna 

torácica e ressonância magnética da coluna lombar, para avaliação de seu 

quadro clínico e definição do melhor tratamento para sua patologia. 

Afirmou que é hipossuficiente econômico e que não possui recursos 

financeiros suficientes para arcar com os custos da ressonância 

magnética. A inicial foi instruída com documentos. O Núcleo de Apoio 

Técnico apresentou o parecer, Id. 19609341. O pedido de tutela de 

urgência foi deferido na decisão do Id. 19665941. O Estado de Mato 

Grosso apresentou contestação do Id. 19746724, sustentando, 

preliminarmente, a ausência de interesse processual, e no mérito postulou 

pela improcedência da demanda. O município de Primavera do Leste/MT 

apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade 

passiva, e no mérito postulou pela improcedência da inicial (Id. 20452982). 

Impugnação no Id. 20975613. Parecer do Ministério Público no Id. 

21288914. Sucinto relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de Ação de 

Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por JORGE 

LUIS MARODIN em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE/MT. Inicialmente, passo a analisar a preliminar 

arguida pela requerida. - Da Ausência de Interesse Processual Sustenta o 

Estado de Mato Grosso a ausência de interesse processual da parte 

autora, sob o fundamento de que o direito do paciente não esta albergado 

pelo ordenamento jurídico brasileiro como direito individual, mas apenas um 

direito social. O interesse processual, não se confunde com a existência 

de direito material que ampara a pretensão deduzida. Este consiste na 

imprescindibilidade de o autor vir a juízo para que o Estado decida a 

controvérsia existente entre as partes e, ainda, na utilidade que o 

provimento jurisdicional poderá proporcionar a elas. Ensina Humberto 

Theodoro Júnior, na obra Curso de direito processual civil, 57. ed., Rio de 

Janeiro: Forense, 2016, v. I, p. 163: “Localiza-se o interesse processual 

não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do 

processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso 

concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma 

necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra 

naquela situação "que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena 

de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter 

satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)". Vale 

dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de 

indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, 

representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o 

exercício do direito de ação”. Ora, a parte requerida está obrigado 

constitucionalmente a fornecer tratamento cirúrgico necessário, eis que 

tem o dever de promover ações preventivas ou de recuperação de quem 

esteja doente, conforme prevê o art. 196 da Constituição da República. 

Assim, a presente demanda é via necessária e útil para a parte-autora 

resolver sua pretensão, razão pela qual afasto a preliminar arguida. - 

Ilegitimidade Passiva do Município de Primavera do Leste/MT Não obstante, 

as alegações do Município de Primavera do Leste/MT no tocante a sua 

ilegitimidade passiva, resta patente o entendimento quanto à 

responsabilidade solidária entre os entes públicos no que se refere à 

saúde, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, em tese de 

repercussão geral no julgamento do Tema 793: "Os entes da federação, 

em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis 

nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios 

constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à 

autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de 

repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem 

suportou o ônus financeiro". Desta feita, afasto a preliminar arguida, e 

passo a análise do mérito da demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser 

julgado procedente. A matéria em discussão nos autos é exclusivamente 

de direito, não havendo necessidade de dilação da instrução processual 

para produção de qualquer outro tipo de prova além daquelas já vindas 

aos autos, motivo pelo qual passível de ser analisada na forma disposta 

no artigo 355, inciso I do CPC. A saúde é bem essencial à sobrevivência 

humana, direito fundamental de todos, de acesso universal, igualitário e de 

atendimento integral, um direito subjetivo indisponível de todos. É dever do 

Poder Público prestá-la de maneira adequada, não se podendo permitir 

uma situação em que uma pessoa portadora de doença grave, não receba 

o tratamento necessário. O artigo 196 da Carta Magna consagra o direito à 

saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e 

econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e 

eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade, menor sofrimento e 

melhor qualidade de vida. A Lei n.º 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, além da organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes, regulamentando o Sistema Único de Saúde, consigna 

em seu art. 2º que: “A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício.” Já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, em relação ao 

suposto conflito existente entre os direitos fundamentais e as diretrizes 

dispostas pelo Ministério da Saúde e pelos Estados, devendo, 

sobremaneira, fazer-se prevalecer aqueles: “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez 

configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida” (PETMC 

1246/SC - Min. Celso de Mello). Ademais, no voto proferido no RE nº 

226.835/RS, de relatoria do Min. Ilmar Galvão, o ínclito ministro discorre, 

com muita propriedade, a respeito da não relativização do direito à saúde 

em detrimento de políticas impostas pelos Administradores: “(...) O direito à 

saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços 

impostos por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de 

dificultar o acesso a ele (...)” Aliás, o direito à vida e à saúde não se 

encontram no âmbito dos atos discricionários (oportunidade e 

conveniência) da Administração Pública, mas se constituem num dever 

constitucional, não se podendo admitir a alegação de falta de recurso 

público para tratamentos médicos àqueles que não têm condições 

econômicas para suportarem os encargos. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgado: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - DIABETES MELITUS TIPO 1 - BOMBA 

INFUSORA DE INSULINA - SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA 

- SENTENÇA MANTIDA. - A ação civil pública é o instrumento processual 

previsto na Constituição Federal e na Lei n° 7.347/85 pelo qual o Ministério 

Público e outras entidades legitimadas podem se valer para a defesa de 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. - É plenamente 

possível que o Ministério Público utilize da ação civil pública para buscar a 

tutela do direito à saúde, não sendo cabível, contudo, a formulação de 

pedido genérico, abstrato e indeterminado de obrigação de fazer ou não 

fazer. V.V. - O direito à saúde constitui um direito humano fundamental 

social de efeito concreto e de eficácia plena, considerada a diretriz de 

integralidade regulada, tratando-se de direito de todos e dever do Estado a 

quem cumpre assegurem o acesso universal e igualitário dentro da diretriz 

de integralidade (CF, art. 6º, 196 e 198, II). - A saúde como direito social 

dentro da diretriz de integralidade deve estar parametrizada pela 

integralidade regulada, de modo que fora da regulação o acesso à saúde 

deve ser tradado como direito de natureza assistencial. - Por força de 

disposição legal (Lei 8.080/90, arts. 19-M e 19-O), a integralidade de 

acesso à saúde sujeita-se aos critérios intransponíveis da medicina 

baseada em evidência - MBE, considerada a eficácia, a acurácia, a 

segurança e a efetividade daquilo que se pretende, ainda se observando 

os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT, os quais somente 

podem ser desprezados quando relatórios específicos indiquem a 

peculiaridade de cada caso. - Em razão do princípio da deferência, os 
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Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT são as normas 

orientadores de acesso á saúde pública, somente podendo ser autorizado 

o acesso a outro medicamento produto ou procedimento se estiver 

comprovada a impropriedade daquilo que estiver incorporado nas políticas 

públicas. - Ao Poder Judiciário não é lícito determinar o acesso a produtos, 

medicamentos ou serviços de saúde em relação aos quais não haja prova 

de evidência científica. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 

1.0116.16.001855-6/002, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação da súmula em 

28/01/2020) Por fim, anoto que o ente Público somente poderá ser 

compelido ao fornecimento dos procedimentos médicos comprovadamente 

necessários ao tratamento do requerente. Referida prova deve ser feita 

por meio de prescrição de profissional médico devidamente habilitado. 

Sobreleva registrar que não há comprometimento do princípio da 

universalidade do acesso à saúde, haja vista a concessão da liminar tem o 

intuito apenas e tão somente de fazer cumprir os dispositivos 

constitucionais que garantam o livre e irrestrito acesso dos mais 

necessitados à saúde e ao fornecimento de medicamentos, como garantia 

basilar insculpida na Carta Magna de nosso país. - Dispositivo Ante o 

exposto, julgo procedente o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada 

anteriormente deferida, consignando-se que a tutela jurisdicional já foi 

exaurida, uma vez que inexiste novos pedidos nos autos, havendo, 

inclusive, prestação de contas. Julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas e honorários, em função dos benefícios da Lei 

1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, 

em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. De São José do Rio 

Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 17 de abril de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito 

(Prov. 17/20)

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005428-85.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA EDINI DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Processo: 1005428-85.2019.8.11.0037. REQUERENTE: FRANCISCA EDINI 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO 

DE MATO GROSSO DECISÃO Visto. Dispensado o relatório nos termos do 

art. 38, da Lei n. 9.099/95. Trata-se de Cumprimento de Sentença, 

proposto pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADO DE MATO GROSSO agindo 

em favor de FRANCISCA EDINI DE OLIVEIRA, em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, visando o 

fornecimento do medicamento prosso e risedronato de sódio 35mg. Não 

havendo o cumprimento da determinação judicial, foi realizado o sequestro 

do valor de R$ 761,76 (setecentos e sessenta e um reais e setenta e seis 

centavos), nas contas bancárias do Estado de Mato Grosso (Id. 

26038386). Os valores foram liberados em favor de D. A. de Castro e CIA 

LTDA (Id. 26235418). Ademais, o autor prestou contas, acostando a 

respectiva Nota Fiscal referente aos fármacos prosso e risedronato de 

sódio 35m, adquiridos junto a D. A. de Castro e CIA LTDA, Id. 26660837. 

Desta feita, havendo satisfação da obrigação, extingo o feito nos termos 

do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. De São José 

do Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 17 de abril de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito (Prov. 17/20)

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003955-64.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES VIEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

PROCESSO: 1003955-64.2019.8.11.0037 AUTOR: MARIA DE LOURDES 

VIEIRA PEREIRA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Visto. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADO DE MATO GROSSO agindo em favor de MARIA DE 

LOURDES VIEIRA PEREIRA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. Relata a requerente que necessita 

realizar exame de ressonância magnética da coluna lombo sacra, pois 

esta sofrendo de transtornos de discos lombares e de outros discos 

intervertebrais com radiculopatia (cid:m51.1) conforme relatório médico. 

Asseverou que esta aguardando na fila do Sistema único de Saúde desde 

07/01/2016 para realizar o exame e dar continuidade em seu tratamento, 

bem como que obteve resposta negativa do Poder Público sobre a 

previsão da disponibilização do exame, como requisitado no ofício de n° 

178/2019/DPPVA/MT, alegando que o procedimento solicitado é de 

competência do Estado por ser de alta complexidade. Afirmou que é 

hipossuficiente econômico e que não possui recursos financeiros 

suficientes para arcar com os custos do procedimento. A inicial foi 

instruída com documentos. Parecer do Nat – Núcleo de Apoio Técnico no 

Id. 21892133. O pedido de tutela de urgência foi deferido na decisão do Id. 

21897263. O Estado de Mato Grosso apresentou contestação do Id. 

22060890, sustentando, preliminarmente, a ausência de interesse 

processual, e no mérito postulou pela improcedência da demanda. O 

município de Primavera do Leste/MT apresentou contestação arguindo, 

preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, e no mérito postulou pela 

improcedência da inicial (Id. 23659471). A parte autora peticionou 

informando que não possui interesse no prosseguimento do feito (Id. 

25465079). Manifestação do Ministério Público, Id. Sucinto relatório. 

Fundamento e Decido. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com 

Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADO DE MATO GROSSO agindo em favor de MARIA DE LOURDES 

VIEIRA PEREIRA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE. Compulsando os autos, verifica-se que a 

autora manifestou informando que não tem mais interesse no 

prosseguimento do feito, pois já foi realizado o procedimento, Id. 

25465079. Ademais, vislumbra-se que o fornecedor Centro de Diagnóstico 

Santa Rosa LTDA devolveu o valor de R$ 700,00 (setecentos reais), 

conforme no Id. 29229813. Desta feita, diante da evidente falta de 

interesse no autor no prosseguimento do feito, forçoso a extinção nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. Isto posto, homologo a desistência 

da ação e extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, considerando a 

devolução dos valores pelo fornecedor (Id. 29229813, solicite-se a 

vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e a expedição do alvará ao Estado de 

Mato Grosso, a título de restituição. Sem custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

De São José do Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 17 de abril de 

2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005519-78.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MACIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Processo: 1005519-78.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ANA PAULA 

MACIEL REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Visto. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADO DE MATO GROSSO agindo em favor de ANA PAULA 

MACIEL, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE. Narra a requerente que sofre de cefaleia crônica 

de longa data e, não obstante as constantes dores possui histórico 

familiar de aneurisma cerebral roto, condição grave que levou sua mãe a 

óbito e, por esta razão, precisa realizar o exame de angioressonância 

arterial cerebral para que seja esclarecido o diagnóstico da postulante e 

determinação da melhor conduta médica. Afirmou que é hipossuficiente 
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econômico e que não possui recursos financeiros suficientes para arcar 

com os custos da ressonância magnética. A inicial foi instruída com 

documentos. O Núcleo de Apoio Técnico, instado a se manifestar, 

apresentou o PARECER MÉDICO/NAT Nº 1836/2019, Id. 24248914. O 

pedido de tutela de urgência foi deferido na decisão do Id. 24274897. O 

Município de Primavera do Leste/MT, apresentou contestação no Id. 

26272602, aduzindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, e no 

mérito postulou improcedência da inicial. O Estado de Mato Grosso 

apresentou contestação do Id. 24828090, sustentando, preliminarmente, a 

ausência de interesse processual, e no mérito postulou pela 

improcedência da demanda. Impugnação no Id. 27132347. Parecer do 

Ministério Público no Id. 31216899. Sucinto relatório. Fundamento e Decido. 

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADO DE MATO 

GROSSO agindo em favor de ANA PAULA MACIEL, em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. 

Inicialmente, passo a analisar a preliminar arguida pela requerida. - Da 

Ausência de Interesse Processual Sustenta o Estado de Mato Grosso a 

ausência de interesse processual da parte autora, sob o fundamento de 

que o direito do paciente não esta albergado pelo ordenamento jurídico 

brasileiro como direito individual, mas apenas um direito social. O interesse 

processual, não se confunde com a existência de direito material que 

ampara a pretensão deduzida. Este consiste na imprescindibilidade de o 

autor vir a juízo para que o Estado decida a controvérsia existente entre 

as partes e, ainda, na utilidade que o provimento jurisdicional poderá 

proporcionar a elas. Ensina Humberto Theodoro Júnior, na obra Curso de 

direito processual civil, 57. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, v. I, p. 163: 

“Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas 

especificamente na necessidade do processo como remédio apto à 

aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional 

não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa 

necessidade se encontra naquela situação "que nos leva a procurar uma 

solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência 

de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos 

afirmamos titulares)". Vale dizer: o processo jamais será utilizável como 

simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o 

perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é 

que autoriza o exercício do direito de ação”. Ora, a parte requerida está 

obrigado constitucionalmente a fornecer tratamento cirúrgico necessário, 

eis que tem o dever de promover ações preventivas ou de recuperação 

de quem esteja doente, conforme prevê o art. 196 da Constituição da 

República. Assim, a presente demanda é via necessária e útil para a 

parte-autora resolver sua pretensão, razão afasto a preliminar arguida. - 

Ilegitimidade Passiva do Município de Primavera do Leste/MT Não obstante, 

as alegações do Município de Primavera do Leste/MT no tocante a sua 

ilegitimidade passiva, resta patente o entendimento quanto à 

responsabilidade solidária entre os entes públicos no que se refere à 

saúde, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, em tese de 

repercussão geral no julgamento do Tema 793: "Os entes da federação, 

em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis 

nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios 

constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à 

autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de 

repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem 

suportou o ônus financeiro". Desta feita, afasto a preliminar arguida, e 

passo a análise do mérito da demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser 

julgado procedente. A matéria em discussão nos autos é exclusivamente 

de direito, não havendo necessidade de dilação da instrução processual 

para produção de qualquer outro tipo de prova além daquelas já vindas 

aos autos, motivo pelo qual passível de ser analisada na forma disposta 

no artigo 355, inciso I do CPC. A saúde é bem essencial à sobrevivência 

humana, direito fundamental de todos, de acesso universal, igualitário e de 

atendimento integral, um direito subjetivo indisponível de todos. É dever do 

Poder Público prestá-la de maneira adequada, não se podendo permitir 

uma situação em que uma pessoa portadora de doença grave, não receba 

o tratamento necessário. O artigo 196 da Carta Magna consagra o direito à 

saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e 

econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e 

eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade, menor sofrimento e 

melhor qualidade de vida. A Lei n.º 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, além da organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes, regulamentando o Sistema Único de Saúde, consigna 

em seu art. 2º que: “A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício.” Já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, em relação ao 

suposto conflito existente entre os direitos fundamentais e as diretrizes 

dispostas pelo Ministério da Saúde e pelos Estados, devendo, 

sobremaneira, fazer-se prevalecer aqueles: “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez 

configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida” (PETMC 

1246/SC - Min. Celso de Mello). Ademais, no voto proferido no RE nº 

226.835/RS, de relatoria do Min. Ilmar Galvão, o ínclito ministro discorre, 

com muita propriedade, a respeito da não relativização do direito à saúde 

em detrimento de políticas impostas pelos Administradores: “(...) O direito à 

saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços 

impostos por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de 

dificultar o acesso a ele (...)” Aliás, o direito à vida e à saúde não se 

encontram no âmbito dos atos discricionários (oportunidade e 

conveniência) da Administração Pública, mas se constituem num dever 

constitucional, não se podendo admitir a alegação de falta de recurso 

público para tratamentos médicos àqueles que não têm condições 

econômicas para suportarem os encargos. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgado: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - DIABETES MELITUS TIPO 1 - BOMBA 

INFUSORA DE INSULINA - SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA 

- SENTENÇA MANTIDA. - A ação civil pública é o instrumento processual 

previsto na Constituição Federal e na Lei n° 7.347/85 pelo qual o Ministério 

Público e outras entidades legitimadas podem se valer para a defesa de 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. - É plenamente 

possível que o Ministério Público utilize da ação civil pública para buscar a 

tutela do direito à saúde, não sendo cabível, contudo, a formulação de 

pedido genérico, abstrato e indeterminado de obrigação de fazer ou não 

fazer. V.V. - O direito à saúde constitui um direito humano fundamental 

social de efeito concreto e de eficácia plena, considerada a diretriz de 

integralidade regulada, tratando-se de direito de todos e dever do Estado a 

quem cumpre assegurem o acesso universal e igualitário dentro da diretriz 

de integralidade (CF, art. 6º, 196 e 198, II). - A saúde como direito social 

dentro da diretriz de integralidade deve estar parametrizada pela 

integralidade regulada, de modo que fora da regulação o acesso à saúde 

deve ser tradado como direito de natureza assistencial. - Por força de 

disposição legal (Lei 8.080/90, arts. 19-M e 19-O), a integralidade de 

acesso à saúde sujeita-se aos critérios intransponíveis da medicina 

baseada em evidência - MBE, considerada a eficácia, a acurácia, a 

segurança e a efetividade daquilo que se pretende, ainda se observando 

os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT, os quais somente 

podem ser desprezados quando relatórios específicos indiquem a 

peculiaridade de cada caso. - Em razão do princípio da deferência, os 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT são as normas 

orientadores de acesso á saúde pública, somente podendo ser autorizado 

o acesso a outro medicamento produto ou procedimento se estiver 

comprovada a impropriedade daquilo que estiver incorporado nas políticas 

públicas. - Ao Poder Judiciário não é lícito determinar o acesso a produtos, 

medicamentos ou serviços de saúde em relação aos quais não haja prova 

de evidência científica. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 

1.0116.16.001855-6/002, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação da súmula em 

28/01/2020) Por fim, anoto que o ente Público somente poderá ser 

compelido ao fornecimento dos procedimentos médicos comprovadamente 

necessários ao tratamento do requerente. Referida prova deve ser feita 

por meio de prescrição de profissional médico devidamente habilitado. 

Sobreleva registrar que não há comprometimento do princípio da 

universalidade do acesso à saúde, haja vista a concessão da liminar tem o 

intuito apenas e tão somente de fazer cumprir os dispositivos 

constitucionais que garantam o livre e irrestrito acesso dos mais 

necessitados à saúde e ao fornecimento de medicamentos, como garantia 

basilar insculpida na Carta Magna de nosso país. Impede consignar, ainda, 

que é perfeitamente possível a fixação de multa diária em caso de 

descumprimento de ordem judicial, nos termos do artigo 537, § 4º, do 

Código de Processo Civil. Ademais, verifico que a multa fixada por dia de 
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descumprimento, se afigura perfeitamente plausível e dentro dos princípios 

de razoabilidade e proporcionalidade erigidos por nossas leis. - Dispositivo 

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, confirmando a tutela 

antecipada anteriormente deferida, consignando-se que a tutela 

jurisdicional já foi exaurida, uma vez que inexiste novos pedidos nos 

autos. Julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487 inciso I do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e 

honorários, em função dos benefícios da Lei 1.060/50. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. De São José do Rio Claro/MT para Primavera do 

Leste/MT, 17 de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito (Prov. 17/2020)

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006249-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

PROCESSO: 1006249-26.2018.8.11.0037 AUTOR: VANUZA JOSE DA 

SILVA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE DECISÃO Visto. Trata-se de Cumprimento de Sentença, proposto 

por VANUZA JOSE DA SILVA, em face de do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. Não havendo o 

cumprimento da determinação judicial, foi realizado o sequestro do valor 

de R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais), nas contas bancárias do 

Estado de Mato Grosso (Id. 24977143). Os valores foram liberados em 

favor de Santiago & Silveira LTDA ME. Ademais, o autor prestou contas, 

acostando a respectiva Nota Fiscal referente aos procedimentos 

cirúrgicos realizados pela autora, adquiridos junto a Santiago & Silveira 

LTDA ME, Id. 29042255 e 19092665. Desta feita, havendo satisfação da 

obrigação, extingo o feito nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. De São José do Rio Claro/MT para 

Primavera do Leste/MT, 17 de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito (Prov. 17/2020)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011747-86.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR CORDEIRO PERAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO(A))

TIAGO ALVES DA SILVA OAB - MT18241/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Processo: 8011747-86.2015.8.11.0037. REQUERENTE: VALDIR CORDEIRO 

PERAO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO 

DECISÃO Visto. Trata-se de Cumprimento de Sentença, proposto por 

VALDIR CORDEIRO PERAO, em face de do ESTADO DE MATO GROSSO e 

do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. Não havendo o cumprimento da 

determinação judicial, foi realizado o sequestro do valor de R$ 1.700,00 

(um mil e setecentos reais), nas contas bancárias do Estado de Mato 

Grosso (Id. 24981462). Os valores foram liberados em favor de Clínica e 

Microcirurgia de Olhos LTDA (Id. 25146860). Ademais, o autor prestou 

contas, acostando a respectiva Nota Fiscal referente ao procedimento 

cirúrgico realizado pelo autor, junto a Clínica e Microcirurgia de Olhos 

LTDA, Id. 25973314. Desta feita, havendo satisfação da obrigação, 

extingo o feito nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. De São José do Rio Claro/MT para Primavera do 

Leste/MT, 17 de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito (Prov. 17/2020)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002487-36.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AFONSO CLARA DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUSTO HENRIQUE SANTOS VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002487-36.2017.8.11.0037. REQUERENTE: PAULO AFONSO CLARA DOS 

SANTOS RIBEIRO REQUERIDO: AGUSTO HENRIQUE SANTOS VIEIRA 

Vistos, Extrai-se da manifestação do evento n°25498775, que o 

requerente solicitou a desistência da presente ação diretamente com a 

causídica da parte requerida. o que se mostra, a meu ver, deselegante 

para com o NAJU, por parte da reclamante, que sequer comunicou o 

núcleo que lhe prestou assistência gratuita, mas apesar disso a 

desistência é válida, dispensando a intimação pessoal da reclamante, até 

porque "tomou doril e sumiu". Em razão disso, HOMOLOGO a desistência 

da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Primavera do 

Leste/MT, 17 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 231085 Nr: 4881-62.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WITA DA SILVA PINHEIRO, MARCELO 

OLIVEIRA DE SOUZA, EDITE LUCAS DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR ROMEU DE LIMA 

- OAB:20072, GILBERTO JOSÉ CADOR - OAB:MT/14.323, SANDRO 

ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619, WILLIAN RUIZ DA SILVA - 

OAB:MT 25.599 - O

 Autos código n. 231085

Vistos, etc.

1. O advogado do acusado Marcelo Oliveira foi intimado pelo diário 

eletrônico e permaneceu inerte deixando escoar in albis o prazo para 

apresentação de memorias escritos.

 2. Assim, intime-se o mesmo para que no prazo de 05 dias, apresente as 

alegações finais em favor do seu cliente, sob pena de multa no valor de 10 

salários mínimos, nos termos do art. 265, §2º do CPP.

3. Decorrido o prazo supra, intimem-se pessoalmente o acusado para no 

prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, constituir novo patrono nos autos 

ou informar a impossibilidade para tanto.

4. Não havendo resposta, desde já nomeio a Defensoria Pública para 

prosseguir em sua defesa devendo ser intimada a fim de que ofereça a 

peça faltante, no prazo legal.

4. Após, tornem os autos conclusos para sentença.

Primavera do Leste, 16 de abril de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 187 de 795



Comarca de Sorriso

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000947-70.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECY DOS SANTOS MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 28 de MARÇO 

de 2019, às 17:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000810-88.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FAGUNDES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR A PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 28 de 

MARÇO de 2019, às 09:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer 

a parte à audiência designada, ficando a parte interessada ciente que o 

não comparecimento implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002855-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 08 de MAIO de 

2019, às 10:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003247-10.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTUIR TOMAZ DIAS JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE SORRISO JUIZADOS EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do 

Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ERICO DE ALMEIDA DUARTE PROCESSO n. 

1003247-10.2016.8.11.0040 Valor da causa: R$ 8.307,98 ESPÉCIE: 

[Telefonia, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: VALTUIR TOMAZ DIAS 

JUNIOR Endereço: AVENIDA ADEMAR RAITER, 374, CENTRO, SORRISO - 

MT - CEP: 78890-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 INTIMANDO: VALTUIR TOMAZ DIAS JUNIOR FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA, atualmente 

em local incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas 

processuais pendentes no valor de R$ 553,99 no prazo de 05 dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das 

devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme 

determinação da CNGC/MT. Informo que a guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia 

emitida deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na Central 

de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, WANDERLEY JOAQUIM DE 

BARROS, digitei. Sorriso, 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004579-07.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

NOVEMBRO de 2019, às 14:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 
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feito, na forma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004579-07.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

NOVEMBRO de 2019, às 14:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito, na forma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002710-09.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 28 de 

AGOSTO de 2019, às 08:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002710-09.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 28 de 

AGOSTO de 2019, às 08:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002699-77.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELHA SOUSA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

AGOSTO de 2019, às 17:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002699-77.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELHA SOUSA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

AGOSTO de 2019, às 17:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002691-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE BATA FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 29 de MAIO de 

2019, às 11:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004728-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOIVIR RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

FEVEREIRO de 2019, às 10:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005891-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIARLEI CACEMIRO DE CARVALHO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR A PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 03 de 

ABRIL de 2019, às 18:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer 

a parte à audiência designada, ficando a parte interessada ciente que o 

não comparecimento implicará na extinção do feito.

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 46/2020-SORO EXMO. SR. DR. ÉRICO DE ALMEIDA 

DUARTE – MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, EConsiderando a decisão liminar proferida no MS 

1008588-98.2020.8.11.0000;     Considerando o disposto no Ofício Circular 

n.º 20/2020-PRES, datado de 17/04/2020;Considerando a Portaria Conjunta 

249/2020-PRES, que determina a necessidade de se manter o 

cumprimento das ordens judiciais consideradas urgentes e aquelas cujo 

cumprimento imediato seja considerado, pela autoridade judiciária 

competente, imprescindível para evitar o perecimento, a ameaça ou a 

grave lesão a direitos, bem como as reputadas indispensáveis ao 

atendimento dos interesses da justiça, cujos mandados ou decisões serão 

cumpridos pelos oficiais de justiça plantonistas.Considerando que a 

Prefeitura Municipal de Sorriso disponibilizará as doses para vacinação 

dos Oficiais de Justiça do Fórum de Sorriso.     Considerando que já foi 

fornecida parte das máscaras e luvas, descartáveis, que a Diretoria do 

Foro utilizava para redução do acervo do depósito,     Considerando que a 

Dra. Emanuelle Chiaradia Navarro Mano – Juíza de Direito da 1ª Vara 

Criminal, através do trabalho desenvolvido junto aos reeducandos do 

CRS-Sorriso, disponibilizará mascaras de pano (laváveis) para os 

servidores de Sorriso, à partir do mês de maio/2020, sendo que, dada a 

urgência, sinalizou a possibilidade de fornecimento, antecipado, das 

máscaras para os Oficiais de Justiça, a fim de que o serviço de 

cumprimento de mandados, em regime de plantão, não diminua na 

comarca;Considerando que possuímos quantidade de álcool em gel, não 

muito, porém suficiente para atender o regime de plantão, dos Oficiais de 

Justiça, nestes meses de abril e maio/2020, acreditando que o 

fornecimento possa ser normalizado em junho/2020;       Considerando que 

as luvas que possuímos serão revertidas, integralmente, à atividade dos 

Oficiais de Justiça, ao menos neste período de Pandemia – Covid-19;     

RESOLVE:Art. 1º - Determinar que a Gestora Geral verifique com a 

Prefeitura Municipal de Sorriso a data para vacinação dos Oficiais de 

Justiça, comunicando aos mesmos, com urgência, através de e-mail 

funcional, grupo de WhatsApp e ligação telefônica, especialmente, nestas 

últimas duas modalidades, o dia/local/horário da vacinação.Art. 2º - 

Determinar o fornecimento de máscaras, luvas e álcool gel, nos termos 

explicitados no corpo da presente Portaria;     Art. 3º - Determinar a 

continuidade dos trabalhos, em regime de plantão, dos Oficiais de Justiça, 

nos termos da Portaria Conjunta 249/2020-PRES;     Art. 4º - Informar à 

Presidência do E. TJMT, no prazo de 24 horas, a quantidade de EPI em 

número suficiente para atender aos Oficiais de Justiça, bem como informar 

a quantidade então dispensada, pela comarca, desde o início do regime de 

plantão;     Art. 5º - Informar à Presidência do E. TJMT, no prazo de 24 

horas, o volume de Oficiais de Justiça que estão efetivamente 

trabalhando, relacionando, ainda o nome dos mesmos;     Remeta-se cópia 

a egrégia Presidência do Tribunal de Justiça, egrégia Corregedoria Geral 

da Justiça, Ministério Público, OAB – Subseção de Sorriso e Defensoria 

Pública.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Sorriso/MT, 17 de abril de 

2020.         Érico de Almeida DuarteJuiz de Direito Diretor do Forotable

 PORTARIA N.º 46/2020-SOR

O EXMO. SR. DR. ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

C o n s i d e r a n d o  a  d e c i s ã o  l i m i n a r  p r o f e r i d a  n o  M S 

1008588-98.2020.8.11.0000;

 Considerando o disposto no Ofício Circular n.º 20/2020-PRES, datado de 

17/04/2020;

Considerando a Portaria Conjunta 249/2020-PRES, que determina a 

necessidade de se manter o cumprimento das ordens judiciais 

consideradas urgentes e aquelas cujo cumprimento imediato seja 

considerado, pela autoridade judiciária competente, imprescindível para 

evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos, bem como as 

reputadas indispensáveis ao atendimento dos interesses da justiça, cujos 

mandados ou decisões serão cumpridos pelos oficiais de justiça 

plantonistas.

Considerando que a Prefeitura Municipal de Sorriso disponibilizará as 

doses para vacinação dos Oficiais de Justiça do Fórum de Sorriso.

 Considerando que já foi fornecida parte das máscaras e luvas, 

descartáveis, que a Diretoria do Foro utilizava para redução do acervo do 

depósito,

 Considerando que a Dra. Emanuelle Chiaradia Navarro Mano – Juíza de 

Direito da 1ª Vara Criminal, através do trabalho desenvolvido junto aos 

reeducandos do CRS-Sorriso, disponibilizará mascaras de pano (laváveis) 

para os servidores de Sorriso, à partir do mês de maio/2020, sendo que, 

dada a urgência, sinalizou a possibilidade de fornecimento, antecipado, 

das máscaras para os Oficiais de Justiça, a fim de que o serviço de 

cumprimento de mandados, em regime de plantão, não diminua na 

comarca;

Considerando que possuímos quantidade de álcool em gel, não muito, 

porém suficiente para atender o regime de plantão, dos Oficiais de Justiça, 

nestes meses de abril e maio/2020, acreditando que o fornecimento possa 

ser normalizado em junho/2020;

 Considerando que as luvas que possuímos serão revertidas, 

integralmente, à atividade dos Oficiais de Justiça, ao menos neste período 

de Pandemia – Covid-19;

 RESOLVE:

Art. 1º - Determinar que a Gestora Geral verifique com a Prefeitura 

Municipal de Sorriso a data para vacinação dos Oficiais de Justiça, 

comunicando aos mesmos, com urgência, através de e-mail funcional, 

grupo de WhatsApp e ligação telefônica, especialmente, nestas últimas 

duas modalidades, o dia/local/horário da vacinação.

Art. 2º - Determinar o fornecimento de máscaras, luvas e álcool gel, nos 

termos explicitados no corpo da presente Portaria;

 Art. 3º - Determinar a continuidade dos trabalhos, em regime de plantão, 

dos Oficiais de Justiça, nos termos da Portaria Conjunta 249/2020-PRES;

 Art. 4º - Informar à Presidência do E. TJMT, no prazo de 24 horas, a 

quantidade de EPI em número suficiente para atender aos Oficiais de 

Justiça, bem como informar a quantidade então dispensada, pela comarca, 

desde o início do regime de plantão;

 Art. 5º - Informar à Presidência do E. TJMT, no prazo de 24 horas, o 

volume de Oficiais de Justiça que estão efetivamente trabalhando, 

relacionando, ainda o nome dos mesmos;

 Remeta-se cópia a egrégia Presidência do Tribunal de Justiça, egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça, Ministério Público, OAB – Subseção de 

Sorriso e Defensoria Pública.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 17 de abril de 2020.

 Érico de Almeida Duarte

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001885-70.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUIAVES COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WINSTON SEBE OAB - SP0027510A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER LUIZ SGANDERLA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA CAMPOS RANGEL GOMES DE ARRUDA OAB - RJ175175 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.
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Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002490-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. P. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Diante das pesquisas de endereço realizada, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006877-69.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 

(ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMIR CHIAPETTI (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora para se 

manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito, bem como 

para pagar a diligência complementar do Oficial de Justiça, conforme valor 

lançado na certidão. Sorriso, 17/04/2020. Michelle Toscano de Brito 

Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005740-52.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOMAR ZONTA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora para se 

manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito, tendo em 

vista o decurso do prazo requerido. Sorriso, 17/04/2020. Michelle Toscano 

de Brito Marques - Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001478-64.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS MARCOS DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

JULIANO DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1001478.64.2016.8.11.0040 (PJE) Requerentes: Jonatas Marcos 

da Silva Santos Requerida: Concessionária Rota Do Oeste S/A Decisão 

Vistos etc. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais 

com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada ajuizada por 

Juliano da Silva dos Santos e outro em face de Concessionária Rota do 

Oeste S/A, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

expostos na inicial, que veio instruída com documentos, Id. 1666465. De 

pronto, indeferiu-se o pedido de tutela de urgência, designou-se audiência 

de conciliação, bem como determinou-se a citação da ré, Id. 1673841. A 

tentativa de conciliação restou frustrada, Id. 3660031. Citada, a ré 

apresentou contestação, Id. 4285476, instruída com documentos, Id. 

4285480 e seguintes. Seguindo, os autores apresentaram impugnação à 

contestação, Id. 4743407. É o breve relato. Decido. Situando a questão, 

dizem os autores Juliano da Silva dos Santos e Jonatas Marcos da Silva 

Santos que este segundo é proprietário do veículo I/BMW 3301 EV51, 

placa AEI 6633/PR, cor prata, ano 2004/2005, todavia, o primeiro 

requerente é quem esta na posse do veículo. Na data de 23/07/2016, o 

primeiro autor, juntamente com sua família, saiu de Sorriso com destino a 

Ivaté/PR, sendo que, ao trafegar pela BR 163, no Km 223, próximo a 

Rondonópolis, por volta das 23h, sofreu forte colisão do veículo com 

borracha de recapagem de pneu de caminhão, conforme consta do boletim 

de ocorrência que acompanha a inicial. O autor e sua família 

permaneceram no local aguardando socorro, sendo que a requerida 

somente compareceu às 00h:43min, recolhendo o veículo e levando ao 

ponto de apoio mais próximo. A despeito do pedido do autor à ré, no 

sentido de ser levado com sua família até um hotel próximo, o pedido lhe 

fora negado, tendo permanecido no Posto de Combustível com sua família 

a mercê de outros riscos. Com isso, o autor foi obrigado a solicitar um 

guincho particular e taxi para remover o veículo até a concessionária, bem 

como leva-lo com sua família para um hotel. Por tais razões, ajuizaram a 

presente ação requerendo a condenação da ré na reparação dos danos 

materiais e morais, sem prejuízo dos consectários legais. Pois bem. Ocorre 

que, ao contestar a presente ação, a ré alega preliminarmente a 

ilegitimidade ativa do requerente Jonatas para postular indenização por 

dano moral, uma vez que não demonstrou que estivesse no veículo no 

momento dos fatos. A despeito da razão invocada pela ré, este Juízo 

entende que se trata de matéria de mérito, a ser apreciada oportunamente, 

razão pela qual rejeita-se a preliminar arguida. Quanto a aplicação do CDC 

ao caso em voga, o entendimento jurisprudencial é unânime em 

reconhecer a incidência das normas consumeristas e, por derradeiro, a 

inversão do ônus da prova, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL - 

REPARAÇÃO DE DANOS - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE 

VEÍCULO - RODOVIA PEDAGIADA - PEDRA NA PISTA - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 

6º, VIII, DO CDC - APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - 

EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA E 

O DANO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - 

INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANOS EMERGENTES DEVIDA PELA 

CONCESSIONÁRIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO - RECURSO - NEGA 

PROVIMENTO. (Processo: AC 5785820 PR 0578582-0, Orgão Julgador: 9ª 

Câmara Cível, Publicação: DJ: 279, Julgamento: 1 de Outubro de 2009, 

Relator: Sérgio Luiz Patitucci) APELAÇÃO AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR ANIMAL NA PISTA 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE 

RODOVIAS RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS É dever da 

concessionária zelar pela conservação, segurança e dirigibilidade das 

vias que se encontram sob sua responsabilidade, adotando todas as 

medidas cabíveis para impedir a presença de objetos ou semoventes 

indesejados no leito carroçável, bem como para identificá-los e retirá-los 

de forma imediata, evitando assim acidentes que possam acarretar danos 

ao consumidor Redução do quantum indenizatório relativo aos danos 

morais - Indenização no valor de R$ 15.000,00 que se mostra adequada 

para sanar de forma justa a lide - Recurso parcialmente provido. 

(Processo: APL 00045897520088260286 SP 0004589-75.2008.8.26.0286, 

Orgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 20/03/2014, 

Julgamento: 20 de Março de 2014, Relator: Hugo Crepaldi) Nessa esteira, 

urge reconhecer a aplicabilidade do CDC ao caso em voga e, por 

conseguinte, inverter o ônus da prova em favor da parte autora. Em 

cumprimento ao disposto no art. 357, II e III do atual CPC, considerando que 

se trata de hipótese de responsabilidade objetiva, anoto que a prova 

deverá recair sobre os danos que a parte autora alega ter sofrido. 

Ressalto, ainda que, os meios de prova admitidos em questão serão o 

testemunhal e documental. Assim, digam as partes, no prazo de 15 

(quinze) dias, se possuem outras provas a serem produzidas 

(testemunhais e documentais), ou mesmo, se concordam com o julgamento 

antecipado da lide. Intimem-se. Às providências. Sorriso/MT, 22 de Maio de 

2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007747-17.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))
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FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARIDA NATALIA PETZHOLD VOIEVODA (REQUERIDO)

MIUTON CEZAR VOIEVODA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora para se 

manifestar quanto ao interesse no prosseguimento da deprecata neste 

juízo, devendo recolher os valores devidos pela diligência complementar 

do Oficial de Justiça, lançada na certidão, e o valor devido pela nova 

diligência, caso necessária, sendo que não havendo manifestação no 

prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva devolvida, independentemente de 

cumprimento (CNGC, art. 393). Sorriso, 17/04/2020. Michelle Toscano de 

Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001191-62.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE FRANCIO (AUTOR)

ALBERTO LUIZ FRANCIO (AUTOR)

FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS (AUTOR)

CALEBE FRANCESCO FRANCIO (AUTOR)

MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

JOICE WOLF SCHOLL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT7967-O (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103-O (ADVOGADO(A))

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

BANCO JOHN DEERE S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Autos nº 1001191.62.2020.8.11.0040 Requerentes: Alberto Luiz Francio e 

outros Recuperação Judicial Decisão judicial Vistos etc. Cuida-se de 

pedido de Recuperação Judicial requerido por Alberto Luiz Francio, Calebe 

Francesco Francio, Felipe Francio, Florence Francio Tocantins Matos e 

Manejadora, Reflorestadora e Madeireira Feijo Importação e Exportação 

Ltda – ME, todos qualificados nos autos, consoante fatos e fundamentos 

que constam da petição inicial de id. 26641146, acompanhada de 

documentos diversos. AMAGGI Exportação e Importação Ltda, em 

cumprimento à decisão de id. 30604132 requer a juntada do comprovante 

de deposito judicial no valor de R$ 1.598.493,35 (um milhão, quinhentos e 

noventa e oito mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e cinco 

centavos), id. 30871132 e ss. Em seguida, os Recuperandos 

manifestaram-se nos autos afirmando que a AMAGGI Exportação e 

Importação Ltda descumpriu a ordem judicial, eis que depositou apenas a 

importância de R$ 1.598.493,35 (um milhão, quinhentos e noventa e oito 

mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos), valor 

excede que excede o que lhe é devido. Diante disso, reitera o pedido 

anterior a fim de que a AMAGGI efetue o depósito do valor 

correspondente ao produto total arrestado, assim como requer o 

levantamento do valor depositado nos autos e o reconhecimento de que o 

crédito da AMAGGI trata-se de crédito concursal, já que garantido por 

penhor de safra. (id. 31097320). Convidada a manifestar-se, a 

Administradora Judicial opinou pelo levantamento do valor depositado 

nestes autos pela AMAGGI em favor dos Recuperandos, eis que 

excedente ao valor da dívida, bem como pela intimação da AMAGGI para 

efetuar o depósito do saldo remanescente relativamente aos grãos 

arrestados, id. 31157059. Por fim, juntou-se aos autos petição contendo 

composição amigável entre a Administradora Judicial e os Recuperandos 

acerca da remuneração da primeira, inclusive no que pertine a realização 

do estudo prévio, id. 31179121. É o breve relato. Decido. 1.Estando a 

composição firmada no bojo da petição de id. 31179327 formalmente em 

ordem e, considerando que o valor acordado a título de remuneração em 

favor da Sra. Administradora Judicial está em conformidade com as 

disposições legais atinentes ao tema (art. 24, caput, § 1º e 3º da LRF), 

HOMOLOGO o acordo noticiado pela petição conjunta de id. 31179327 

para que surta os regulares efeitos de legalidade; 2.Passo a deliberar 

sobre o arresto dos grãos promovido pela empresa AMAGGI Exportação e 

Importação Ltda, em decorrência de decisão judicial proferida nos autos 

do processo nº 1009699.91.2020.8.11.0040 em tramite perante a 3ª Vara 

Cível da Comarca de Cuiabá, Mato Grosso. Exsurge dos autos em exame 

que, em decisão anterior proferida sob o id. 30604133, este Juízo 

deliberou o seguinte: “Dos documentos apresentados pelos interessados, 

vislumbra-se que a empresa Amaggi Exportação e Importação Ltda, 

ingressou com o pedido de tutela de urgência cautelar requerida em 

caráter antecedente em desfavor de Calebe Francesco Francio registrado 

sob nº 1009699-91.2020.8.11.0041, da 3ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá, Estado de Mato Grosso, alegando ser credora do requerido na 

obrigação de entrega de grãos de soja, objeto de 02 (duas) Cédulas de 

Produto Rurais. Disse nos autos daquele pedido que, para cumprimento da 

obrigação de entrega foram constituídos penhores agrícolas de primeiro 

grau de preferência e sem concorrência com terceiros, totalizando a 

quantidade de 9.843.438,10 g (nove milhões, oitocentos e quarenta e três 

mil, quatrocentos e trinta e oito, dez quilogramas), sendo que mesmo o 

requerido tendo efetuado a colheita, desviou o produto das áreas de 

penhor preferencial da credora para terceiros. Salientou também que, 

vencido o prazo para entrega dos grãos em cada um dos títulos 

executivos na data de 01/02/2020, o Requerido não cumpriu com o 

pactuado e não realizou a entrega do produto. Em decorrência do pedido 

formulado, em 05/03/2020 o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá 

concedeu a tutela de urgência requerida determinando o arresto de 

164.057,30 (cento e sessenta e quatro mil e cinquenta e sete, vírgula dez 

quilogramas) sacas de soja de 60kg (sessenta quilogramas) em grãos a 

granel, da safra 2019/2020, entregues pelo réu Calebe Francesco Francio 

ou por seus familiares nos locais indicados. Ao que consta dos autos, o 

arresto foi devidamente cumprido. De outro lado, o processamento do 

pedido de recuperação judicial foi deferido posteriormente, consoante 

decisão de id. 30042304 , oportunidade em que foi determinada a 

suspensão de todas as ações ou execuções, na forma do art. 6º; c/c 52, 

inc. II, da lei 11.101/05, permanecendo os respectivos autos no juízo onde 

se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 

6º da referida lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º 

e 4º do art. 49 do mesmo diploma legal, cabendo à requerente informar tal 

suspensão aos respectivos juízos. Embora não incida no caso em tela o 

disposto no § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, já que a garantia real, 

da espécie penhor não se confunde com o instituto da alienação fiduciária, 

sabe-se que o artigo 49 da Lei 11.101/2005 estabelece, na parte final do § 

3º que no stay period é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento 

do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, 

ainda que se trate de créditos não submetidos à recuperação judicial. 

Todavia, na hipótese dos autos não restou demonstrado de forma 

satisfatória que os grãos arrestados são essenciais à continuidade das 

atividades das recuperandas (art. 6º da LRF). Além disso, inexiste 

disposição legal que autorize a imediata liberação em favor das 

recuperandas de qualquer bem que tenha sido objeto de constrição, 

sobretudo quando os arrestos ocorreram previamente ao deferimento do 

pedido de recuperação judicial, como no caso em exame. Nessa esteira, 

determino a intimação da credora AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 

LTDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o depósito judicial do 

valor correspondente ao produto arrestado nestes autos de recuperação 

judicial, devendo ainda a presente medida ser comunicada nos autos do 

processo nº 1009699-91.2020.8.11.0041 em trâmite perante a 3ª Vara 

Cível da Comarca de Cuiabá. Deixo de determinar a expedição de ofício 

aos demais armazéns indicados pelas recuperandas, uma vez que 

tratam-se de casuísticas que ensejam o exame da essencialidade do bem 

à atividade das recuperadas.” Entretanto, em referência à decisão 

supracitada, a AMAGGI Exportação e Importação Ltda em FLAGRANTE 

DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL efetuou o depósito apenas da 

importância de R$ 1.598.493,35 (um milhão, quinhentos e noventa e oito 
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mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos), valor 

correspondente aos grãos a maior arrestados nos autos de nº 

1009699-91.2020.8.11.0041 em trâmite perante a 3ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá, confirmando que a totalidade do produto arrestado 

excede seu crédito. Veja-se que a empresa AMAGGI Exportação e 

Importação Ltda insiste em negar a efetivação do depósito judicial na 

forma determinada, argumentando que atua na compra e venda de 

commodities (soja, milho e algodão), e na importação e comercialização de 

insumos agrícolas (sementes, fertilizantes e defensivos), fomentando a 

produção agrícola sustentável. Portanto, afirma que, ao adquirir 

antecipadamente uma produção, também assumi compromissos para a 

exportação e venda desse produto, de forma que o fomento à produção 

agrícola ocorra e o agronegócio prospere, o fomentador, in casu, a 

AMAGGI necessita ter segurança jurídica de receber o produto agrícola 

que será colhido. A AMAGGI segue afirmando que, nesse contexto, foi 

implementada a Cédula de Produto Rural – CPR, através da Lei 8.929/1994, 

cujo objetivo principal foi oferecer ao mercado de crédito agrícola um 

instrumento de financiamento da produção simples, eficaz, com baixo 

custo operacional e com sólidas garantias. Conclui dizendo que a 

obrigação do Recuperando Calebe Francesco Francio, um dos 

recuperandos, perante a AMAGGI não é financeira, mas sim de entrega 

dos grãos vinculado à CPR que emitiu, cuja produção foi fomentada pela 

requerente. Segundo a requerente, cuida-se de obrigação de entregar que 

se reveste de interesse público (estímulo ao fomento do agronegócio 

brasileiro), sendo que os bens vinculados à CPR, por expressa previsão 

legal (art. 18 da Lei 8.929/942), não respondem por outras dívidas do 

emitente, possuindo a AMAGGI preferência legal, inclusive, frente à 

créditos de natureza alimentar de terceiros, tudo consoante entendimento 

do STJ exposto no REsp. 1.327.643/RS, bem assim pelo E. TJMT nos autos 

do Agravo de Instrumento nº 1017207-51.2019.8.11.0000 – 4ª Câmara 

Cível. Pois bem, em que pese o brilhantismo da tese apresentada pela 

requerente AMAGGI, este Juízo não perfilha do mesmo entendimento, 

pelas razões abaixo expostas. De fato, não se pode negar que os bens 

vinculados à uma Cédula de Produtor Rural, não respondem por outras 

dívidas do emitente, a teor do que prescreve o artigo art. 18 da Lei 

8.929/94, in verbis: “Art. 18. Os bens vinculados à CPR não serão 

penhorados ou seqüestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro 

prestador da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a 

existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a 

determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua 

omissão.” Todavia, olvida-se a requerente AMAGGI que a situação acima 

é aplicável em situação de normalidade, o que não ocorre no caso em 

exame, já que deferido o processamento da recuperação judicial do grupo 

ora requerente. Instaurado o processo recuperacional, salvo expressa 

previsão legal, todos os credores, inclusive aqueles que tem seu crédito 

representado por uma CPR, devem submeter-se ao rito processual 

pertinente. Note-se que, este Juízo não desconhece a importância da 

atividade da requerente AMAGGI Exportação e Importação Ltda para o 

agronegócio, visto que, além de desempenhar outras atividades, atua na 

compra e venda de commodities e na importação e comercialização de 

insumos agrícolas, fomentando de forma inexorável a produção agrícola 

no Estado. Entretanto, a relevância de sua atividade não lhe concede o 

direito de sobrepor-se aos demais credores, já que inexiste expressa 

previsão legal nesse sentido. No ponto, convém indagar se o crédito 

derivado de uma relação de trabalho (créditos trabalhistas), ainda que em 

valores muito aquém do crédito ostentado pela AMAGGI, não tem para 

seus credores a mesma relevância que o crédito da empresa ora 

requerente!? Desde já respondo que obviamente SIM, já que o emprego 

constitui-se como a forma de sustento da pessoa humana, tanto assim 

que a contraprestação recebida tem natureza alimentar, sendo imperiosa a 

urgência e necessidade de quem o recebe (art. 100, § 1º da CF). Nessa 

perspectiva, isto é, estando os devedores e seus credores diante de uma 

situação de anormalidade instalada a partir do deferimento do pedido de 

recuperação judicial, cumpre a este Juízo garantir a resolução dos débitos 

de maneira satisfatória evitando a liquidação da empresa. Outrossim, com 

a recuperação judicial não pretende preservar apenas os recuperandos, 

mas também os interesses de TODOS aqueles que com eles possuem 

vínculos, como funcionários, fornecedores de produtos e serviços, 

credores entre outros, de modo que inexiste razão que justifique privilegiar 

a requerente AMAGGI em detrimento dos demais credores concursais. No 

que se refere ao requerimento de classificação do crédito da AMAGGI 

como concursal, inoportuno a pretensão dos recuperandos, haja vista que 

não se trata do momento adequado, devendo ser observado o 

procedimento legal da recuperação judicial, relegando o enfrentamento da 

questão pelo Juízo Recuperacional caso não solvida no âmbito 

administrativo perante a Administradora Judicial. Portanto, tendo a credora 

AMAGGI Exportação e Importação Ltda reconhecido que o arresto 

excedeu ao valor do seu crédito e, derradeiramente, efetuado o depósito 

judicial da importância correspondente aos grãos indevidamente 

arrestados, DEFIRO o levantamento pelos Recuperandos da importância 

de R$ 1.598.493,35 (um milhão, quinhentos e noventa e oito mil, 

quatrocentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos) na conta 

indicada na petição de id. 31097320. Expeça-se o competente alvará 

judicial em favor dos recuperandos. Eventual pretensão dos 

Recuperandos de aplicação do disposto no art. 940 do CC 

(Arresto/cobrança valor indevido) deve ser deduzido pela via própria, 

sendo incabível seu reconhecimento nestes autos. No mais, pelas razões 

já expostas, RATIFICO a decisão anterior para DETERMINAR que a credora 

AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, no prazo de 72 (setenta e 

duas) horas, efetue o depósito judicial do valor correspondente à 

totalidade dos grãos arrestados nos autos do processo nº 

1009699-91.2020.8.11.0041 em trâmite perante a 3ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá, sob pena de configuração de ato atentatório à 

dignidade da justiça, sujeito à aplicação da multa que, desde já, fixo em 2% 

sobre o valor da presente causa, tudo em conformidade com o disposto 

no art. 77, inciso IV c.c. §§ 1º e 2º do CPC. Cientifique-se o Juízo da 3ª 

Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, autos nº 

1009699-91.2020.8.11.0041 acerca da presente decisão. Intimem-se. 

Cumpra-se. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001060-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ONKOS - SERVICOS EM CIRURGIA E ONCOLOGIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - 

INDSH (REU)

 

1001060-58.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para juntas as guias de pagamento 

das custas judiciais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005099-64.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELIO DE OLIVEIRA LIMA (REQUERIDO)

 

1005099-64.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

juntar aos autos a guia de pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, para cumprimento do mandado, que deixou de acompanhar a 

petição ID 25862151. Sorriso/MT, 17 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001142-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRIS SOBRINHO BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))
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IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES DA PROPOSTA DE 

HONORÁRIOS JUNTADA AOS AUTOS, NO PRAZO DE 15 DIAS, HAVENDO 

CONCORDÂNCIA O RESPONSÁVEL, NO PRAZO, DEVERÁ JÁ EFETUAR O 

RECOLHIMENTO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000961-20.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON LUIZ FRANCIO (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000961-20.2020.8.11.0040 Vistos etc. De pronto, analisando 

detidamente o feito, observo que não se acha nos autos o comprovante 

de recolhimento da guia relativa as custas e taxa judiciária. Desta feita, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, na forma do disposto no 

art. 290, do CPC. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000961-20.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON LUIZ FRANCIO (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000961-20.2020.8.11.0040. Arquivamento Vistos etc. 

Considerando que a presente foi distribuída em duplicidade, DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO destes autos, devendo a Secretaria da Vara, se for o 

caso, comunicar o departamento de informática do TJMT para 

providências pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002051-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DOMINGOS DELA PRIA (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ DELA PRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002051-05.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ANDRE LUIZ DELA PRIA, PEDRO 

DOMINGOS DELA PRIA Vistos etc. Inicialmente, verifica-se que assiste 

razão ao exequente quanto ao recolhimento do valor das diligencias 

relativas a citação, eis que o executado Pedro Domingos Dela Pria havia 

sido citado nos autos no ano de 2017, consoante certidão de id. 9353510. 

Relativamente ao pedido de busca de endereço, DETERMINO que a 

Secretaria da Vara proceda a pesquisa junto aos órgãos conveniados. 

Restando frutífera, EXPEÇA-SE o necessário a citação. Em caso negativo, 

intime-se a parte autora para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que de direito. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002681-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN JOSE AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT7299-B (ADVOGADO(A))

JIUVANI LEAL OAB - MT24645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDIANARA TAMIRES NEZZI DE LIMA (REU)

JOELSON NEZZI (REU)

NELSON MEDINSKI LIMA (REU)

ROTSON ANDRE ORLANDI (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002681-90.2018.8.11.0040. Vistos etc. Através do petitório de 

id. 24616427, a parte autora noticia o falecimento do demandado Nelson 

Medinski Lima, contudo, não encarta a competente certidão de óbito. 

Assim, DETERMINO a intimação do requerente para que junte aos autos a 

certidão de óbito do requerido Nelson Medinski Lima, bem como indique 

seus sucessores para fins de habilitação. Relativamente a demandada 

Indianara Tamires Nezzi de Lima, diante da citação infrutífera, CITE-A por 

edital, em conformidade com a decisão prolatada em id. 18286399. No 

tocante ao pleito de citação por edital do requerido Rotson André Orlandi, 

em se tratando de providência excepcional, previamente DETERMINO à 

Secretaria da Vara que proceda a busca de endereço do conforme Ordem 

de Serviço n. 01/2016. Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário a 

citação do mesmo. De outro norte, sendo infrutífera a busca, desde já, 

defiro a citação por edital com prazo de 30 (trinta) dias, devendo a 

Secretaria observar o disposto no art. 256 e ss do CPC. Decorrido o prazo 

sem manifestação, NOMEIO como Curador Especial a Defensoria Pública 

Estadual, a qual deve ser aberto vista dos autos para oferecimento de 

contestação no prazo legal. Sem prejuízo, diante da citação por hora certa 

do requerido Joelson Nezzi, CERTIFIQUE a Secretaria da Vara quanto o 

decurso do prazo para contestação. Decorrido o prazo sem manifestação, 

NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca como Curadora Especial 

para defender os interesses do mesmo, em consonância com o disposto 

no art. 72, II, do CPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1002087-47.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO MOREIRA DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MG0123970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA ALVES TOLENTINO (REU)

ANTONIO WILSON ALVES BENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO MENDES DA SILVA OAB - MT0007603A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002087-47.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARINALDO MOREIRA DE MOURA REU: VANIA ALVES TOLENTINO, 

ANTONIO WILSON ALVES BENTO Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifico que o requerido ANTONIO WILSON ALVES BENTO não foi 

localizado no endereço indicado pelo autor, de modo que a tentativa de 

citação restou infrutífera, consoante certidão de id. 4736327. Sendo 

assim, DETERMINO que a Secretaria da Vara proceda a pesquisa de 

endereço do réu junto aos órgãos conveniados. Restando frutífera, 

EXPEÇA-SE o necessário a citação. Em caso negativo, diante da 

impossibilidade de citação pessoal do demandado restar infrutífera, em 

consonância com o disposto no art. 256, inciso II, do Código de Processo 

Civil, CITE-SE por edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o 

disposto no art. 257 do mesmo diploma e fazendo constar as advertências 

de praxe. Transcorrido o prazo sem resposta, nos termos do art. 72, 

inciso II, do CPC, desde já, NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA para 

defender os interesses do demandado, que deverá ser intimado desta 

nomeação, bem como para se manifestar em tal condição, no prazo legal. 

Sem prejuízo, em consulta realizada por este Juízo aos autos de nº 
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1245-77.2016.1.01.3603 em tramite perante o Juízo da 2º Vara Federal da 

Comarca de Sinop/MT, observa-se que a demanda segue o curso 

instrutório, de modo que a suspensão dos autos deve ser mantida até o 

deslinde da questão discutida na ação supracitada. Por fim, oficie-se 

novamente o Juízo da 2º Vara Federal da Comarca de Sinop/MT acerca da 

existência da presente ação, bem como para que preste informações a 

este Juízo quando da sentença meritória da demanda de nº 

1245-77.2016.1.01.3603. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001172-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOSE DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIVALDO NOGUEIRA PLACIDO (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001172-61.2017.8.11.0040. Vistos etc. Já decorrido o prazo de 

suspensão pleiteado em id. 20344189, INTIME-SE a parte exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o 

prazo sem manifestação, REMETAM-SE os autos ao arquivo até 

manifestação da parte interessada, procedendo-se a baixa do relatório. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002051-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DOMINGOS DELA PRIA (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ DELA PRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002051-05.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ANDRE LUIZ DELA PRIA, PEDRO 

DOMINGOS DELA PRIA Vistos etc. Inicialmente, verifica-se que assiste 

razão ao exequente quanto ao recolhimento do valor das diligencias 

relativas a citação, eis que o executado Pedro Domingos Dela Pria havia 

sido citado nos autos no ano de 2017, consoante certidão de id. 9353510. 

Relativamente ao pedido de busca de endereço, DETERMINO que a 

Secretaria da Vara proceda a pesquisa junto aos órgãos conveniados. 

Restando frutífera, EXPEÇA-SE o necessário a citação. Em caso negativo, 

intime-se a parte autora para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que de direito. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002017-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LUCIO FERREIRA DA SILVA (REU)

CLAUDIA SOUZA DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002017-93.2017.8.11.0040. Vistos etc. De início, CERTIFIQUE a 

Secretaria da Vara quanto o trânsito em julgado da sentença proferida. Em 

caso negativo, EXPEÇA-SE o necessário. Por outro lado, transitada em 

julgada, desde já, DEFIRO a deflagração da fase de cumprimento de 

sentença. PROCEDAM-SE as alterações necessárias relativamente a 

classe processual, passando a contar que se trata de cumprimento de 

sentença. No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 

quinze (15) dias, EFETUE o pagamento dos valores indicados em id. 

27486611, sob pena de incidência de multa de dez por cento (10%) sobre 

o valor do mesmo e honorários advocatícios, consoante disposto no art. 

523, §1º, do CPC. Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem 

que haja notícia de pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

credora para trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, 

acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), bem como os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%). Em sendo efetuado 

pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os honorários previstos 

incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC). Não sendo efetuado 

tempestivamente o pagamento e, apresentada a planilha de cálculo 

atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte 

executada (§3º, art. 523, CPC). Havendo pedido de penhora online, 

façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001806-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP (REU)

SERGIO SPEROTTO (REU)

NADIA FURLAN (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001806-57.2017.8.11.0040. Vistos etc. De início, PROCEDAM-SE 

as alterações necessárias relativamente a classe processual, passando a 

contar que se trata de cumprimento de sentença. No mais, em se tratando 

de requerimento de cumprimento de sentença, deve o exequente instruir o 

pedido com demonstrativo discriminado e atualizado do débito, em 

conformidade com o disposto no art. 524 do CPC. Desta feita, INTIME-SE a 

exequente para providenciar a juntada de planilha de cálculo, no prazo de 

10 (dez) dias. Após, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 

quinze (15) dias, EFETUE o pagamento dos valores indicados, sob pena de 

incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e 

honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC. Se 

decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo 

consignado, a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante 

(§2º, art. 523, CPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, 

apresentada a planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à 

penhora de bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC). Havendo pedido 

de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002055-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA GARMUS MENEGATTI (REQUERIDO)

FABIANA FELISBERTO STUMM (REQUERIDO)

RENATA PEREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

SERGIO MENEGATTI (REQUERIDO)

SIDINEI MENEGATTI (REQUERIDO)

EDSON MENEGATTI (REQUERIDO)

EZEQUIEL BUZZACARO (REQUERIDO)
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ELIZANE DA SILVA ROSA MENEGATTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002055-08.2017.8.11.0040. Vistos etc. INTIME-SE a parte autora 

para manifestar-se quanto a certidão de id. 21587800 (não localização do 

bem), requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, INTIME-SE a 

representante legal da parte autora para manifestar-se quanto ao 

interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no art. 

485, §1º, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção. 

Oportunamente e, sendo o caso, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003448-02.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR ANTONIO DOTTO (REU)

IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REU)

NIDIA PERDOMO DOTTO (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003448-02.2016.8.11.0040. Vistos etc. De início, CERTIFIQUE a 

Secretaria da Vara quanto a expedição de mandado de citação nos 

endereços obtidos através dos órgãos convencionados. Em caso 

negativo, EXPEÇA-SE o necessário a tentativa de citação em todos os 

endereços localizados. Sem prejuízo, DEFIRO o requerimento de id. 

31106073. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001017-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANE KELLY VICENTE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ADRIANO FERREIRA (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001017-58.2017.8.11.0040. Vistos etc. REDESIGNO a sessão 

de mediação perante o CEJUSC local para o dia 20 de Julho de 2020, às 

13h00min. CITE-SE o demandado no endereço declinado em id. 29026910. 

CIENTIFIQUE-SE o Parquet. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002103-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARCIEL DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DOS SANTOS (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - SORRISO/MT (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002103-64.2017.8.11.0040 Vistos etc. Sem delongas, in casu, 

mostra-se necessária a realização de audiência de instrução e julgamento, 

a qual DESIGNO para o dia 13 de Agosto de 2020, às 13h30min. Por 

oportuno, FIXO o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem rol de testemunhas, observando-se o disposto no art. 354, § 

4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do CPC. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000230-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PICHINHAKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000230-29.2017.8.11.0040. Vistos etc. INTIME-SE a parte autora 

para manifestar-se quanto a certidão de id. 19228810, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo 

assinalado sem manifestação, INTIME-SE a representante legal da parte 

autora para manifestar-se quanto ao interesse no prosseguimento do 

feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, 

em consonância com o disposto no art. 485, §1º, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Oportunamente e, sendo o caso, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002313-13.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEVIO MANFIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMENTES PALOTINA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002313-13.2020.8.11.0040. Vistos etc. INTIME-SE a parte 

executada para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o pagamento 

dos valores indicados em id. 31346154, sob pena de incidência de multa 

de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários 

advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC. Se decorrido o 

prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de dez por 

cento (10%). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, 

a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, 

CPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada 

a planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC). Havendo pedido de penhora 

online, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002051-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DOMINGOS DELA PRIA (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ DELA PRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002051-05.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: ANDRE LUIZ DELA PRIA, PEDRO 

DOMINGOS DELA PRIA Vistos etc. Inicialmente, verifica-se que assiste 

razão ao exequente quanto ao recolhimento do valor das diligencias 

relativas a citação, eis que o executado Pedro Domingos Dela Pria havia 

sido citado nos autos no ano de 2017, consoante certidão de id. 9353510. 
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Relativamente ao pedido de busca de endereço, DETERMINO que a 

Secretaria da Vara proceda a pesquisa junto aos órgãos conveniados. 

Restando frutífera, EXPEÇA-SE o necessário a citação. Em caso negativo, 

intime-se a parte autora para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que de direito. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001663-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINDA RECH ERD (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOIR JOSE ERD (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Elodir Pedro Erd (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MÁRIO ERD (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ELOCIR ERD (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ELOY ANTÔNIO ERD (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO AUGUSTO BARASUOL OAB - MT19904/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001663-68.2017.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Sem delongas, in casu, diante do não atendimento da pela 

autora da determinação exarada em id. 10512479, bem como da 

manifestação de id. 19805397, aliada a impossibilidade de intimação 

pessoal da parte autora (id. 11241223, 18154501 e 26508292), a qual 

deixou de manter atualizadas as informações referentes seu atual 

endereço e/ou telefone, demonstra claramente o desinteresse no deslinde 

do feito. Aliás, no tocante à obrigação das partes em manterem 

atualizados seus endereços, oportuno mencionar o disposto no parágrafo 

único do artigo 274 do CPC, vejamos: Art. 274. Não dispondo a lei de outro 

modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes 

legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, 

se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de 

secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas 

ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Sobre situação como a que ocorre no presente feito, o nosso 

Código de Processo Civil é bastante claro sobre a providência a ser 

adotada, senão vejamos: Dispõe o art. 485, III, do CPC: Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: (...); III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; (...); Em razão disso, a extinção do feito é medida imperativa. 

Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

demanda, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC. SEM CUSTAS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. Após o TRÂNSITO EM 

JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. CIENTIFIQUE-SE o Parquet. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001059-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO DE JESUS COSTA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1001059-10.2017.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Sem delongas, in casu, diante da impossibilidade de intimação 

da parte autora para realização da perícia (id. 12143510), bem como para 

manifestar-se quanto o interesse no prosseguimento do feito (id. 

23148618, p. 10), haja vista que deixou de manter atualizadas as 

informações referentes seu atual endereço e/ou telefone, o que 

demonstra claramente o desinteresse no deslinde do feito. No tocante à 

obrigação das partes em manterem atualizados seus endereços, oportuno 

mencionar o disposto no parágrafo único do artigo 274 do CPC, vejamos: 

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Sobre 

situação como a que ocorre no presente feito, o nosso Código de 

Processo Civil é bastante claro sobre a providência a ser adotada, senão 

vejamos: Dispõe o art. 485, III, do CPC: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: (...); III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...); Em 

razão disso, a extinção do feito é medida imperativa. Isto posto, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente demanda, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC. SEM CUSTAS. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

devidamente certificado, EXPEÇA-SE alvará de levantamento da quantia 

depositada a título de honorários, em favor da requerida, eis que frustrada 

a realização da prova processual. Oportunamente, ARQUIVE-SE, mediante 

as baixas e cautelas de praxe. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002099-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARMAZENS GERAIS VALE DOURADO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL HENRIQUE FERRONATTO OAB - MT0019228A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNILARIA SORRISO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002099-27.2017.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente (id. 19590212), HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, os acordos celebrados entre as partes, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da presente 

sentença homologatória e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. CUSTAS 

PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, na forma pactuada entre 

as partes. SEM CUSTAS REMANESCENTES, em conformidade com o 

disposto no art. 90, §2º, do CPC. P.R.I.C. Certificado o TRÂNSITO EM 

JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos, observando as formalidades legais. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002574-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HERICK FERNANDO BORELI DIAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE
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Autos n. 1002574-80.2017.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Sem delongas, in casu, diante da manifestação da DPE de id. 

13455687, aliada a impossibilidade de intimação pessoal da representante 

da parte autora (id. 18158254), a qual deixou de manter atualizadas as 

informações referentes seu atual endereço e/ou telefone, demonstra 

claramente o desinteresse no deslinde do feito. Aliás, no tocante à 

obrigação das partes em manterem atualizados seus endereços, oportuno 

mencionar o disposto no parágrafo único do artigo 274 do CPC, vejamos: 

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Sobre 

situação como a que ocorre no presente feito, o nosso Código de 

Processo Civil é bastante claro sobre a providência a ser adotada, senão 

vejamos: Dispõe o art. 485, III, do CPC: Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: (...); III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...); Em 

razão disso, a extinção do feito é medida imperativa. Isto posto, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente demanda, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC. SEM CUSTAS. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe. CIENTIFIQUE-SE o Parquet e a DPE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001595-55.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS CORREIA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1001595.55.2016.8.11.0040 Requerente: Izaias Correia de Lima 

Requerido: Banco Bradesco Sentença com mérito Vistos etc. Cuida-se de 

Ação de Reparação de Danos ajuizada por Izaias Correia de Lima em face 

de Banco Bradesco S/A, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na petição inicial de id. 1849698. A inicial veio 

instruída com os documentos de id. 1849700 e ss. Despacho inicial, id. 

1968231. Após ser regularmente citado e intimado, o Banco-réu 

apresentou contestação e documentos, conforme consta do id. 18022867 

e ss. A tentativa de composição amigável do litígio restou infrutífera, 

conforme registrado na ata de audiência de id. 18042180. Impugnação à 

contestação, id. 25197997. É o breve relato. Fundamento e Decido. Narra 

a inicial que em 21/06/2010 o autor solicitou ao banco-réu a transferência 

da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de sua conta poupança 

junto à instituição-ré para a conta poupança aberta junto à Caixa 

Econômica Federal. Todavia, um funcionário do requerido informou-lhe que 

o serviço não estava disponível, de modo que deveria o autor efetuar o 

saque e depositar no banco de seu interesse e assim procedeu o 

requerente. Todavia, logo após o saque, foi abordado ainda no interior das 

dependências da instituição-ré, onde foi vítima de um golpe e, com isso, 

acabou perdendo o valor que havia acabado de sacar. Diante disso, 

afirma que houve falha da segurança da instituição-ré, já que foi abordado 

dentro da agência ora requerida. Esclarece que, inclusive, ajuizou ação de 

exibição de documentos requerendo cópia das filmagens da agência, 

todavia, sua pretensão foi negada (autos nº 2962.44.2010.811.0040, cód. 

59664). Diante disso, requer o acolhimento de sua pretensão para 

condenar o requerido ao pagamento de indenização pelos danos materiais 

e morais sofridos. Lado outro, ao contestar os pedidos formulados, a 

parte-ré alega preliminarmente a extinção do processo na forma do art. 

485, I do CPC, uma vez que deixou o autor de apresentar documento 

indispensável a propositura da ação, isto é, cópia de seu RG e CPF. De 

pronto, cumpre refutar a preliminar suscitada, uma vez que, a despeito da 

importância da juntada de cópia dos documentos pessoais, no caso dos 

autos o autor encontra-se devidamente qualificado na inicial, inexistindo 

dúvida acerca de sua identidade civil. Dessa forma, por se tratar de mera 

formalidade, rejeito a preliminar arguida e passo ao exame da prescrição 

alegada. Afirma o banco-requerido que no caso em exame operou-se a 

prescrição, nos termos do art. 206, §º, inciso V do CC (três anos), já que 

o fato ocorreu em 21/06/2010, enquanto que a presente ação foi 

distribuída em 22/08/2016. Pois bem. É entendimento pacífico nos Tribunais 

pátrios que as instituições bancárias devem ser regidas pelas regras 

insertas no Código de Defesa do Consumidor, estando a matéria inserida 

no verbete sumular 297/STJ. O Código de Defesa do Consumidor prevê 

duas espécies de responsabilidade civil: 1) pelo fato do produto ou 

serviço (art. 12 a 17), e 2) pelo vício do produto ou serviço (arts. 18 a 25). 

Na primeira - fato do produto ou serviço – o defeito, além de impedir o 

correto funcionamento do produto ou do serviço, causa um dano maior ao 

consumidor, ultrapassando o limite valorativo do produto ou do serviço. Em 

razão disso são denominados de “acidentes de consumo”, uma vez que 

atingem a incolumidade físico-psíquica do consumidor e o seu patrimônio. 

Lado outro, a responsabilidade por vício decorre de defeitos que não 

ultrapassam a estrutura física ou o uso do produto ou serviço. Estão 

relacionados à qualidade ou à quantidade do produto ou serviço, que, em 

razão do defeito, se mostram impróprios ou inadequados ao fim a que se 

destinam ou lhe diminuam o valor (art. 18, caput, CDC). Nessa perspectiva, 

se caracterizado o dano por fato do produto ou serviço, são 

responsáveis, nos termos do art. 12, caput, do CDC, o fabricante, o 

produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador, 

independentemente de culpa. Todavia, se o dano decorre de vício do 

produto ou do serviço, a responsabilidade é de todos os que participam da 

cadeia de produção/circulação (art. 3º, caput, CDC), solidariamente (arts. 

18 e 20, CDC). No caso em exame, estamos diante de hipótese de fato do 

serviço, tanto que o autor afirma ter sofrido danos de ordem material e 

moral. Portanto, aplicável ao caso o disposto no art. 27 do Código de 

Defesa do Consumidor: ”Prescreve em cinco anos a pretensão à 

reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço 

prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a 

partir do conhecimento do dano e de sua autoria.” No particular, embora 

não aplicável o prazo trienal sustentado pelo réu, o suposto fato causador 

do dano pelo qual o autor pretende ser indenizado ocorreu em 21/06/2010, 

enquanto que a presente ação somente foi ajuizada em 22/08/2016, de 

maneira que flagrante a prescrição, ainda se que se considere a 

interrupção do prazo quando do ajuizamento da medida cautelar de 

exibição de documentos em setembro/2010. Aliás, no ponto, convém 

destacar que, considerando o veto ao parágrafo único do artigo 27, urge 

aplicar à prescrição as hipóteses de suspensão e interrupção enunciadas 

nos arts. 168 a 170 e 172 a 175 do Código Civil. Portanto, mesmo que não 

aplicável ao caso concreto em exame o prazo prescricional trienal 

invocado pelo requerido, inexiste dúvida que a pretensão indenizatória 

expostas na inicial está acobertada pelo prazo prescricional previsto no 

art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, consoante restou acima 

exposto. Isto posto e sem mais delongas, reconheço a prescrição da 

pretensão deduzida na inicial e, via de consequência, julgo extinto o 

presente processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II 

do CPC. Com fundamento no princípio da causalidade, condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a cobrança, uma vez que 

beneficiário da Justiça Gratuita. Transitada em julgado a presente 

sentença, certifique-se e arquive-se. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000344-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PAGLIARI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000344-65.2017.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de embargos 

de declaração apresentado por ANDERSON PAGLIARI em face da 

sentença de id. 18184858, asseverando que a mesma contém omissão, 

pois não analisou o pedido de justiça gratuita formulado na contestação 

(id. 18540562). Contrarrazões, id. 20846735. Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Pois bem. Sobre o instituto em 

pauta, o Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º. Sem delongas, razão assiste ao 

requerido/embargante, haja vista que não houve a apreciação do pedido 

de gratuidade formulado, razão pela qual passo a apreciá-lo. Sem 

delongas, analisando a documentação anexada à contestação, verifico 

que o embargante/requerido faz jus ao benefício pleiteado, eis que 

suficientemente demonstrada a sua hipossuficiência. Assim, em 

consonância com o acima exposto, RECEBO os embargos de declaração 

apresentados e ACOLHO para que passe a constar na sentença 

constante em id. 18184858 o seguinte: “Tendo em vista que houve 

sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento proporcional 

das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §º2, do 

CPC, dos quais caberá ao autor/reconvindo o pagamento de 30% e, o 

restante, isto é, 70%, ao requerido/reconvinte, ficando, contudo, 

SUSPENSA a exigibilidade deste, eis que DEFIRO os benefícios da AJG em 

favor do mesmo.”, MANTENDO-SE, no mais, o decisum em seus exatos 

termos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001817-23.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDIMAR PEREIRA REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé que a Contestação juntada aos autos pela 

parte requerida é tempestiva. Desta forma, nos termos do Provimento nº 

56/2007-CGJ impulsiono estes autos para proceder a intimação do 

advogado da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

impugnação a contestação apresentada pelo requerido. Sorriso, 04 de 

setembro de 2017. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003659-38.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

1003659-38.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Embargada para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Embargos de Declaração interposto, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002498-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO GREGORY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

1002498-56.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Embargada para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Embargos de Declaração interposto, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001932-05.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO(A))

VINICIUS DUARTE BARNES OAB - RS56242 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL MALDANER (EXECUTADO)

MARLI ZANATTA MALDANER (EXECUTADO)

ELIANA DANIELI ZANATTA (EXECUTADO)

NERI ZANATTA (EXECUTADO)

NOELI TEREZINHA ZANATTA SCHWANTES (EXECUTADO)

JAIR ERCILIO SCHWANTES (EXECUTADO)

SADI ZANATTA (EXECUTADO)

SILVIA MARIA BACKES ZANATTA (EXECUTADO)

ARI LUIZ ZANATTA (EXECUTADO)

VERANICE MELAINE WAGNER ZANATTA (EXECUTADO)

ARLI ZANATTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL RADINS OAB - MT0008538S (ADVOGADO(A))

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA OAB - MT16344 (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Recebo o presente cumprimento de sentença. Altere-se a 

classe processual, se necessário. Observada a regra do art. 513, § 2º, do 

CPC, INTIME-SE a parte executada para que efetue o pagamento do débito 

indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas e despesas 

processuais. Fica a parte executada, desde já, advertida de que não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), além de honorários 

advocatícios também em 10% (dez por cento), na forma do art. 523, § 1º, 

do CPC. Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%). Em sendo 

efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os honorários 

previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC). Não sendo 

efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a planilha de 

cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou EXPEÇA-SE o 

necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC). 

Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Apresentada impugnação ao 

cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE quanto à tempestividade e 

proceda com a intimação da parte exequente para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias, após, conclusos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinatura digital) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000706-62.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL BRITES LEONEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LORECI FATIMA GRAEFF (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, 

acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o 

menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico cumprir diligência na outra Comarca. 

Outras informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de 

Pagamento de Diligências’. A DILIGÊNCIA DEVERÁ SER RECOLHIDA NA 

COMARCA DE SINOP/MT, tendo em vista a Portaria 142 CGJ, de 08 de 

novembro de 2019, que regula o cumprimento de mandado judiciais em 

comarca diversa à do juízo de origem, quando se tratar de PJE., no âmbito 

do Estado de Mato Grosso.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000469-28.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TECNICA BASCO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA PEREIRA DE ARAUJO OAB - SP106158 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVADIR VALERIO PANASSOLO (REQUERIDO)

 

1000469-28.2020.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 17 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002241-65.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA APARECIDA VIEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

BEATRIZ PERES BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE ANTONIO BELEGANTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARA GALGANI DE MELO OAB - SC10690-N (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão de Tempestividade Recursal Processo n. 

1002241-65.2016.8.11.0040 Certifico e dou fé que a Contestação 

apresentada nos autos é tempestiva. Desta forma, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte requerente para querendo apresente 

impugnação à contestação. SORRISO, 31 de agosto de 2017 MICHELLE 

TOSCANO DE BRITO MARQUES Analista Judiciária

Citação

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000814-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBL AGROPECUARIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 MANDADO DE CITAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA 04 Diligência: ID. 31152368 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 

PROCESSO n. 1000814-62.2018.8.11.0040 Valor da causa: R$ 49.373,81 

ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO 

ATIVO: Nome: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Endereço: RUA ATÍLIO ANDREAZZA, SAGRADA FAMÍLIA, CAXIAS DO 

SUL - RS - CEP: 95052-070 POLO PASSIVO: Nome: IBL AGROPECUARIA 

LTDA - EPP Endereço: Avenida Idemar Riedi, sala 01, 12132, Setor 

Indústrial, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

BUSCA E APREENSÃO DO BEM, abaixo descrito, depositando-o com o 

depositário abaixo indicado, e, na sequência, a CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, de conformidade com o despacho, petição inicial e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado, para, querendo, nos prazos indicados, comprovar 

o PAGAMENTO DO DÉBITO e/ou CONTESTAR A AÇÃO. DESCRIÇÃO 

DO(S) BEM(NS) A SER(EM) APREENDIDO(S): 01 UTILITÁRIO JEEP GRAND 

CHEROKEE LIMITED 3.6L 4X4 AUT, Ano/modelo 2011/2012, Cor BRANCA, 

Chassi 1C4RJFBG2CC196513, Renavam 00465613772, Placas 

MT/MJS-2523 DEPOSITÁRIO DESIGNADO: A SER INDICADO PELA 

REQUERENTE VALOR DO DÉBITO PARA PAGAMENTO: R$ 49.373,81 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. PAGAMENTO: Poderá o requerido, no prazo 

de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar com citação, efetuar 

o pagamento da integralidade do débito pendente (parcelas vencidas e 

vincendas), de acordo com os valores apresentados na inicial e indicados 

acima, hipótese em que o bem lhe será restituído. 2. Não sendo efetuado o 

pagamento, no prazo indicado, consolidar-se-ão a posse e a propriedade 

plena e exclusiva do bem no patrimônio da requerente. 3. PRAZO: O prazo 

para CONTESTAR a ação é de 15 (quinze) dias, contados da execução da 

liminar com citação. 4. A requerida poderá contestar a ação, ainda que 

tenha efetuado o pagamento, caso entender direito. 5. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida, como 

verdadeiros, os fatos alegados na petição inicial. 6. A contestação deverá 

ser assinada por advogado ou por defensor público. 7. O prazo será 

contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública 

(art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de 

Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. SORRISO, 13 de abril 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001932-05.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO(A))

VINICIUS DUARTE BARNES OAB - RS56242 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL MALDANER (EXECUTADO)

MARLI ZANATTA MALDANER (EXECUTADO)

ELIANA DANIELI ZANATTA (EXECUTADO)

NERI ZANATTA (EXECUTADO)

NOELI TEREZINHA ZANATTA SCHWANTES (EXECUTADO)

JAIR ERCILIO SCHWANTES (EXECUTADO)

SADI ZANATTA (EXECUTADO)

SILVIA MARIA BACKES ZANATTA (EXECUTADO)

ARI LUIZ ZANATTA (EXECUTADO)

VERANICE MELAINE WAGNER ZANATTA (EXECUTADO)

ARLI ZANATTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Recebo o presente cumprimento de sentença. Altere-se a 

classe processual, se necessário. Observada a regra do art. 513, § 2º, do 

CPC, INTIME-SE a parte executada para que efetue o pagamento do débito 

indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas e despesas 

processuais. Fica a parte executada, desde já, advertida de que não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), além de honorários 

advocatícios também em 10% (dez por cento), na forma do art. 523, § 1º, 

do CPC. Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%). Em sendo 

efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os honorários 

previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC). Não sendo 

efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a planilha de 

cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou EXPEÇA-SE o 

necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC). 

Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Apresentada impugnação ao 

cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE quanto à tempestividade e 

proceda com a intimação da parte exequente para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias, após, conclusos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinatura digital) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002843-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILE SARTORI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L.R.M.TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME (REU)

CASTANHO AUTOMOVEIS LTDA - EPP (REU)

JAIR GALANTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO ROQUE CASAGRANDE JUNIOR OAB - SC19079 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO ROQUE CASAGRANDE JUNIOR OAB - SC19079 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002843-56.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

JAMILE SARTORI - ME REU: CASTANHO AUTOMOVEIS LTDA - EPP, JAIR 

GALANTE, L.R.M.TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME Vistos etc., Em detida análise, DETERMINO a 

intimação da parte autora para se manifestar, no PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, sobre a citação infrutífera da terceira requerida 

L.R.M.TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA – ME, conforme id 14730208 (devolução da Carta Precatória) e 

certidão de id. 15053858, devendo declinar novo endereço para citação. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. (assinado 

digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002843-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILE SARTORI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L.R.M.TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME (REU)

CASTANHO AUTOMOVEIS LTDA - EPP (REU)

JAIR GALANTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO ROQUE CASAGRANDE JUNIOR OAB - SC19079 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO ROQUE CASAGRANDE JUNIOR OAB - SC19079 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1002843-56.2016.8.11.0040 

AUTOR: JAMILE SARTORI - ME RÉU: CASTANHO AUTOMOVEIS LTDA - 

EPP, JAIR GALANTE, L.R.M.TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS 

PARA CONSTRUCAO LTDA - ME Vistos etc. Verifico que a parte autora 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, beneficio este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não tem condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Destarte, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que não 

possui condições de efetuar o pagamento das custas/despesas 

processuais sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: "AGRAVO 

DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002241-65.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA APARECIDA VIEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

BEATRIZ PERES BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE ANTONIO BELEGANTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARA GALGANI DE MELO OAB - SC10690-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002241-65.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 
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BEATRIZ PERES BATISTA, SILVANA APARECIDA VIEIRA DE SOUZA REU: 

ROQUE ANTONIO BELEGANTE Vistos etc., Trata-se de ação de 

indenização por danos morais e materiais por acidente de trânsito, pelos 

fatos e fundamentos narrados na inicial, em face de ROQUE ANTÔNIO 

BELEGANTE. A inicial foi recebida, determinando a citação da parte 

requerida. Citada a parte requerida, apresentou contestação (id. 

4503185). Impugnação ao id. 9811157. As partes pugnaram pela produção 

de prova testemunhal (ids. 19277682 e 19349733). Os autos vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. PASSO A SANEAR O FEITO. Não havendo 

preliminares a serem analisadas, DOU O FEITO POR SANEADO, nos 

termos do artigo 347 do CPC e fixo como pontos controvertidos a matéria 

já elencadas na inicial e nas contestações, em especial, os requisitos da 

responsabilidade civil e da autoria do eventual dever de indenizar. Deste 

modo, em prosseguimento ao feito, DEFIRO a produção de oral, 

consistente em oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes. 

Para tanto, nos termos do artigo 357, §4°, CPC, FIXO PRAZO COMUM DE 

15 (QUINZE) DIAS para que as partes apresentem rol de testemunhas, 

caso ainda não tenham feito, DESIGNANDO desde logo, audiência de 

instrução e julgamento para o DIA 30 DE JULHO DE 2020, ÀS 14H00MIN, 

devendo cada advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada 

do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo (art. 455 e ss do CPC). CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002153-27.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. S. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. D. S. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002153-27.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

CLEUBIANO DE SOUSA ALMEIDA REU: LEIDE DAYANE DA SILVA 

MOREIRA Vistos etc., Diante do que foi coligido aos autos, DEFIRO a 

busca do endereço da part requerida através do sistema INFOJUD. Caso o 

endereço angariado seja diferente do constante nos autos, determino a 

citação, conforme determinado no despacho incial. Caso essa última 

tentativa reste infrutífera, DEFIRO desde já a regular CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 

da parte requerida mediante EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, para 

sua regular ciência e fruição do prazo legal para expressa manifestação, 

observando na espécie o regramento do artigo 256, I do NCPC. Desse 

modo, impõe-se a nomeação de curador especial, nos termos do artigo 72, 

II, do CPC. Dentre as funções institucionais da Defensoria Pública, 

segundo o artigo 4º , XVI, da Lei Complementar nº 80, de 1994, incluído 

pela Lei Complementar nº 132, de 2009, está o exercício da curadoria 

especial nos casos previstos em lei. Assim, nomeio como curadora 

especial a Defensoria Pública local. REMETAM-SE os autos à Defensoria 

Pública para as providências cabíveis, no prazo legal. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. (assinado digitalmente) 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002781-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA EPP - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. TOLENTINO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002781-16.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA EPP - EPP 

EXECUTADO: V. A. TOLENTINO - ME Vistos etc., DEFIRO o pedido 

formulado ao id. 19555664, visto que esgotadas as possibilidades de 

localização pessoal da parte executada, com isso, CITE-SE por edital, na 

forma da lei processual vigente (artigos 256/257, CPC), consignando as 

advertências legais (artigos 335/336 e 344, CPC). Na hipótese de citação 

ficta, decorrido o prazo para resposta e não havendo manifestação, 

certifique-se a ocorrência nos autos. Nesse caso, NOMEIO a DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADUAL como curadora especial, na forma do artigo 72, 

inciso II, do CPC, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo legal para 

apresentação de resposta. Após, renove-se vista à parte autora para 

manifestação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

(assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001425-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SAMPAIO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ALEXANDRA GUERRA BAIZAN FERNANDES OAB - MT15477/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001425-49.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA SAMPAIO GUIMARAES Vistos etc., 

MARIA APARECIDA SAMPAIO GUIMARÃES, ajuizou o presente pedido de 

Alvará Judicial para levantamento do saldo em conta do FGTS/PIS/PASEP, 

uma vez que alega estar com grave enfermidade, fundamentando seu 

pedido no artigo 20, XIV, da Lei 8.036/90. A inicial veio instruída com 

documentos. Recebida a inicial, foram deferidos os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte autora e determinada a expedição de ofício à 

Caixa Econômica Federal, que apresentou resposta. Instado a se 

manifestar, o MPE pugnou pelo deferimento do pedido. Vieram os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. De início, cumpre 

pontuar que o alvará judicial constitui procedimento de jurisdição voluntária 

pelo qual se pretende obter permissão para a prática de um ato, no caso, 

a autorização para o levantamento de saldo de FGTS/PIS/PASEP junto à 

Caixa Econômica Federal pertencente à requerente. Nos termos do artigo 

20, XIV, do Decreto 85.845/81, há autorização legal para a movimentação 

da conta vinculada do trabalhado no FGTS quando o trabalhador ou 

qualquer de seus dependentes estiver em estágio terminal, em razão de 

doença grave. A parte requerente juntou aos autos documentos que 

comprovam ser ela portadora de “Nefrite Lúpica Classe IV” (CID 18.0) e 

“Transtornos glomerulares em doenças sistêmicas do tecido conjuntivo” 

(CID N08.5), ou seja, demonstrou que é acometida de doença é grave que 

autoriza o levantamento dos valores requeridos. Por todo exposto, DEFIRO 

a expedição do alvará pretendido, AUTORIZANDO a interessada, a efetuar 

o levantamento dos valores relativos ao saldo do FGTS/PIS constante na 

conta vinculada da requerente pela Caixa Econômica Federal. Dou como 

transitada em julgado nesta data a presente sentença, uma vez que o 

pedido foi acatado na integralidade e, por ser procedimento de jurisdição 

voluntária, não há pretensão resistida e nem interesse recursal. Após 

cumpridas todas as diligências, ARQUIVEM-SE os autos, mediante as 

baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

(assinatura digital) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001448-87.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. K. D. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA OAB - MT24081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. O. R. (REU)

 

Processo nº 1001448-87.2020.8.11.0040 CERTIDÃO DE 
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IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

03 DE JULHO DE 2020, às 08h30min, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 16/04/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001584-84.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

T. H. B. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT11265/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. T. M. T. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE SORRISO (CUSTOS LEGIS)

 

P rocesso  n º  1001584 -84 .2020 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

03 DE JULHO DE 2020, às 9h30min, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 16/04/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001446-20.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRINHO LUIZ ZANOLLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA RODRIGUES FERREIRA OAB - MT23552/O (ADVOGADO(A))

CATIA BERGAMASCHI OAB - MT23398/O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA THIELI GONCALVES OAB - MT26832/O (ADVOGADO(A))

SARAH DE MORAES GODOI OAB - MT24807/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (REU)

 

Processo  n º  1001446 -20 .2020 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

10 DE JULHO DE 2020, às 9h30min, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 17/04/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003647-24.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI MENEGATTI (EXECUTADO)

EDSON MENEGATTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUANA MOREIRA SANTOS OAB - MT27106/O-O (ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT7720-B (ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para er a intimação do advogado da parte 

Requerida, via DJE, para que, querendo, manifestar-se sobre a 

impugnação ao laudo de avaliação apresentada pelo exequente.proced

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003647-24.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI MENEGATTI (EXECUTADO)

EDSON MENEGATTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUANA MOREIRA SANTOS OAB - MT27106/O-O (ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT7720-B (ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para er a intimação do advogado da parte 

Requerida, via DJE, para que, querendo, manifestar-se sobre a 

impugnação ao laudo de avaliação apresentada pelo exequente.proced

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002757-80.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA MOTTA JARDIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO JOAO POZZOBON (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001115-72.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAOS DOMINGOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT14039-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON DA SILVA GONCALVES (REQUERIDO)

GONCALVES E PERON LTDA - ME (REQUERIDO)

EDINA LILLIAN PERON (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002236-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLS TRANSPORTES EIRELI - ME (REU)

Outros Interessados:

FABIANO MARCELO GONGORA (REPRESENTADO)

 

Ante a certidão negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção/arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, mesmo que 

para comarca diversa dentro do Estado de Mato Grosso, conforme 

Portaria CGJ 142, de 08/11/2019, deverá efetuar o pagamento da 

diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002236-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLS TRANSPORTES EIRELI - ME (REU)

Outros Interessados:

FABIANO MARCELO GONGORA (REPRESENTADO)

 

Ante a certidão negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção/arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, mesmo que 

para comarca diversa dentro do Estado de Mato Grosso, conforme 

Portaria CGJ 142, de 08/11/2019, deverá efetuar o pagamento da 

diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006108-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE WEBER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON KUHN DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JIULIANA CAROLINE DE ABREU ALVES OAB - MT18739/O 

(ADVOGADO(A))

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006108-32.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: ROSELAINE WEBER DOS SANTOS REQUERIDO: NILSON 

KUHN DOS SANTOS Vistos etc., Abra-se VISTA dos autos ao Ministério 

Público. Após, conclusos Intime-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001144-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIR ZAMPIRAO MONTIPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES DE JESUS OAB - MT4711/B (ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO MOTIPO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

VILSON MONTIPO (HERDEIRO)

IVORETE MONTIPO (HERDEIRO)

OFELIA GRACIA ARGUELLO MONTIPO (HERDEIRO)

ANTHONY MIKHAIL MARRA MONTIPO (HERDEIRO)

INES REGINA MARRA (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001144-93.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: DANIR ZAMPIRAO MONTIPO INVENTARIADO: SEVERINO 

MOTIPO Vistos etc., Inicialmente, diante da manifestação de Id 9816034, 

DETERMINO nova intimação da Fazenda Pública Estadual. Com a 

manifestação da Fazenda Estadual, considerando que o inventariante já 

apresentou as últimas declarações, INTIMEM-SE as partes para eventuais 

manifestações, em 15 (quinze) dias, na forma prevista no artigo 637 do 

CPC. Transcorrido o prazo acima, INTIME-SE o inventariante para 

comprovação do recolhimento do ITCD ou sua isenção. Após, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007991-43.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA OAB - SP0123405A 

(ADVOGADO(A))

JULIANA MAIA MARCHIOTE OAB - SP279314 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. D. R. E. -. M. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para efetuar o depósito do 

complemento da diligência do oficial de justiça ID. 28017415. bem como, 

para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, sob pena de extinção/arquivamento. Destaco que, 

caso a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, mesmo 

que para comarca diversa dentro do Estado de Mato Grosso, conforme 

Portaria CGJ 142, de 08/11/2019, deverá efetuar o pagamento da 

diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005138-61.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERES & RIGHI LTDA - ME (REU)

MARCELO DUTRA PERES (REU)

ANGELITA POZZATTI RIGHI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO(A))

 

Ante a certidão ID 29004056 Impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para efetuar 

o depósito do complemento da diligência do oficial de justiça ID 23483978. . 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 
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(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos o Provimento nº 07/2017-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001462-71.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LCI TELECOMUNICACOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001462-71.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

LCI TELECOMUNICACOES LTDA - ME REQUERIDO: OI S.A, OI S/A Vistos 

etc., Homologo a caução ofertada pelo requerente no ID n.º 30709312, 

para tanto, lavre-se o competente termo de caução. No mais, CUMPRA-SE 

a decisão liminar de Id 30451451. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000729-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILTON DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUCINEI BARETTA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000729-13.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

AILTON DA SILVA SANTOS REQUERIDO: ADEMILTON DA SILVA SANTOS 

Vistos etc., Diante da manifestação do Município de Id 14690708 e do 

decurso do prazo sem manifestação da Secretaria de Saúde quanto à 

indicação de médico da rede pública para a realização da perícia, NOMEIO 

como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. GABRIEL 

SATO IKUHARA CAVALCANTI PICOS, CRM/SP nº 155.706, devendo este 

ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da perícia 

médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao grande 

volume de processos a serem periciados, fixo o prazo de 90 (noventa) 

dias para a realização da perícia, devendo o perito nomeado apresentar 

laudo completo e circunstanciado da situação físico-psiquica da parte 

interditanda, o qual, desde já, estabeleço como QUESITOS do Juízo: 1) O 

interditando possui alguma enfermidade ou deficiência mental que o 

impede de ter o necessário discernimento para a prática dos atos da vida 

civil? Em caso positivo, qual? 2) O interditando mesmo por causa 

transitória, é incapaz de exprimir a sua vontade? 3) O interditando é ébrio 

habitual, viciado em tóxicos e/ou portador de deficiência mental, que lhe 

acarreta redução do discernimento? 4) O interditando pode ser 

considerado absolutamente incapaz para praticar os atos da vida civil? 

Por quê? 5) O interditando pode ser considerado relativamente incapaz 

para prática dos atos da vida civil? Quais os limites da incapacidade 

relativa? Por quê? 6) A eventual incapacidade do interditando tem caráter 

permanente ou transitório? 7) Outras considerações que o Sr. Perito 

entender relevantes. ENCAMINHEM-SE ao perito os quesitos apresentados 

pelas partes, além dos quesitos deste Juízo e da cópia da inicial. 

INTIME-SE a parte autora para, quando da realização da pericia médica, 

deverá estar munida de todos os exames e laudos médicos que atestem a 

patologia alegada, a fim de subsidiar a pericia médica a ser realizada. FIXO 

honorários periciais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos moldes 

da Lei 1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida 

certidão tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004470-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GRASIELE HAHN HOPPE PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TERESA SOFIA HAHN (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ANDERSON HAHN HOPPE (HERDEIRO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO INTERESSADO)

JAQUELINE HAHN (HERDEIRO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004470-61.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: GRASIELE HAHN HOPPE PEREIRA INVENTARIADO: TERESA 

SOFIA HAHN Vistos etc., Trata-se de pedido de abertura de inventário 

requerido por GRASIELE HAHN HOPPE PEREIRA em relação aos bens 

deixados pelo falecimento de TERESA SOFICA HAHN, sua mãe, falecida 

no dia 17/07/2017. A inicial veio instruída com os instrumentos de 

procuração, documentos dos herdeiros, certidão de óbito da “de cujus”, 

além dos documentos relativos ao bem imóvel a partilhar. Em decisão de Id 

10204353 a requente foi nomeada inventariante, assinando o termo de 

compromisso. As primeiras declarações foram apresentadas no Id 

10500051, constando a renúncia à herança dos demais herdeiros da 

falecida, Anderson Hahn Hoppe e Jaqueline Hahn (Ids 9677105 e 

20571085). Foram apresentadas as certidões negativas de débitos das 

Fazendas Públicas Municipal, Estadual e da União (Ids 10193586, 

11645332 e 16227103). As Fazendas Públicas Municipal, Estadual e 

Federal manifestaram, Ids 11645328, 11835410 e 12260131. O Ministério 

Público manifestou no Id 11614607 a ausência de interesse quanto ao 

mérito do processo. No Id 21209826 foram juntadas as últimas 

declarações, requerendo a homologação da partilha apresentada, com a 

expedição do respectivo formal de partilha. Na oportunidade, foram 

juntadas a GIA-ITCD (21209831), bem como a declaração de isenção de 

valores do ITCD (Id 21209832). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando os autos, verifico que o inventariante cumpriu todas as 

exigências legais, tendo apresentado as certidões negativas das 

Fazendas Municipal, Estadual e Federal, bem como o comprovante de 

isenção do ITCD. Logo, estando preenchidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus efeitos legais, a 

partilha apresentada, atribuindo a requerente os bens deixados por sua 

genitora Teresa Sofia Hahn, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos 

de terceiros. Sem custas, eis que este feito tramita sob o pálio da 

gratuidade processual. Dê-se vista à Fazenda Pública Estadual, nos 

termos do art. 659, § 2º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o formal de partilha. Por fim, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006490-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELANO DOS PASSOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e, tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 08h00min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006008-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUCIR GREGOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e, tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 08h10min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004929-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NEVES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 08h20min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005265-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DA SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT4050/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 08h30min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005600-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NISIANE TERESINHA SERGEL CORDEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 08h40min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006412-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 08h50min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005379-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTERIO SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MARCIA BRESSAN CELLA OAB - RO2471 (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 09h00min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005791-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE BARBOSA DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

POLIANA PERIN BURATO OAB - MT24663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 09h10min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006115-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON NORBERTO KREBS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA BRESSAN CELLA OAB - RO2471 (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 
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23/09/2020 as 09h20min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000819-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE PEDRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 09h30min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006585-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA PERIN BURATO OAB - MT24663/O (ADVOGADO(A))

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 09h40min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001704-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR PAVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 09h50min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000652-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELVI MIGUEL LAUXEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 10h00min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002728-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA IUNG DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 10h10min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000638-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE ALVES VITOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 10h20min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006167-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERICO POLITTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA PERIN BURATO OAB - MT24663/O (ADVOGADO(A))

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 10h30min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005045-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA COSMOS (AUTOR(A))

L. V. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 10h40min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000578-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. G. D. S. (AUTOR(A))

NEUZA JOAO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 
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impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 10h50min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002516-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT6014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 11h00min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006394-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORCI ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MOURA OAB - MT0016233A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 11h10min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000738-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IONE COSTA JACINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 11h20min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001146-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS ROSSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 11h40min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000979-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS REIS FREITAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANNE GRAPIGLIA MACHADO DA SILVA OAB - MT23566/O 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 11h50min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005080-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU SCHLICK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 12h10min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006705-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA VIANA DE ARAUJO MORAIS SOUZA (AUTOR(A))

JOSE CARLOS DE ARAUJO VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 12h20min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006460-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TANEA MARIA MALDONADO VANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 12h30min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005434-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR LUIZ SCARIOTT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)
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Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 12h40min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002903-24.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DIAS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 12h50min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005635-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico que conforme Portaria n.249/2020-TJMT que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e das Comarcas, não foi 

possível realizar a perícia médica designada nos autos, e,tendo em vista a 

necessidade de readequação das mesmas, por determinação do MM. Juiz, 

impulsiono estes autos a fim de redesignar a perícia médica para o dia 

23/09/2020 as 13h00min, nas dependências do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005727-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA DE OLIVEIRA OAB - 991.309.391-00 

(REPRESENTANTE)

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1005727-87.2018.8.11.0040 Embargante: Maria Aparecida da 

Silva Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS Vistos eTC, 

Maria Aparecida da Silva opõe Embargos de Declaração contra a 

sentença id 31255655, sustentando, em suma, omissão no decisum, ao 

fundamento que não está cumulando os benefícios de amparo social à 

pessoa portadora de deficiência e pensão por morte. Asseverou que o 

benefício de amparo social à pessoa portadora de deficiência (NB 

6021247276) foi cessado a partir de 30/11/2018, e o benefício de pensão 

por morte (NB 1892459520) teve início em 16/10/2018, conforme extrato 

do CNIS id. 17462207. É o necessário. Decido. Chamo o feito à ordem. Nos 

termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil[1], houve 

omissão na decisão recorrida, na medida em que julgou improcedência dos 

pedidos iniciais, considerando a impossibilidade de a recorrente cumular o 

benefício de amparo social ao deficiente físico com aquele almejado na 

peça de ingresso, o que não incorreu na espécie. O Superior Tribunal de 

Justiça tem entendimento firmado no sentido de que, comprovado que a 

incapacidade do beneficiário é anterior à morte do instituidor, o fato de a 

incapacidade ter se consolidado após os 21 (vinte e um) anos do 

beneficiário é totalmente irrelevante. É justamente o caso dos autos. O 

extrato do CNIS (id. 17462207) revela que a autora recebe benefício de 

amparo ao portador de deficiência física desde 18/08/2000, inclusive, 

atualmente de faz representada por sua Curadora, Maria de Fátima da 

Silva, assim nomeada nos autos da ação de interdição n° 

1006629-74.2017.8.11.0040, em trâmite na 3ª Vara Cível desta comarca. 

De outro lado, a mãe e instituidora da requerente faleceu em 16/03/2017, 

conforme certidão de óbito id. 15638109, ou seja, quando já constatada a 

incapacidade da autora em mais de 15 (quinze) anos. Sobre o tema, colho 

os arestos: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 

535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR E 

INVÁLIDO. INVALIDEZ PREEXISTENTE AO ÓBITO DO SEGURADO. 

REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INVALIDEZ SUPERVENIENTE À MAIORIDADE. 

IRRELEVÂNCIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. 1. 

Inicialmente, constato que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código 

de Processo Civil/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou 

integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o 

que lhe foi apresentado. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de 

origem lançou os seguintes fundamentos (fl. 227, e-STJ): "Outrossim, 

ficou comprovada a invalidez da parte autora. O laudo pericial de fls. 

139/149 atestou que a parte autora é portadora de patologia incapacitante 

no quadril, ombro direito e coluna vertebral desde 8/2/91, quando sofreu 

um acidente veicular com fratura de quadril, fratura de cravícula, fratura 

de púbis e lesão na coluna vertebral. O perito concluiu que a parte autora 

'apresenta um prejuízo funcional de 80% de forma permanente. Sem 

previsão de recuperação' (fls. 149). Ademais, conforme consulta 

realizada no Sistema Único de Benefícios - DATAPREV, acostada a fls. 33, 

verifiquei que a requerente recebe administrativamente aposentadoria por 

invalidez desde 4/2/95, o que corrobora para o entendimento de que a 

autora de fato já se encontrava inválida à época do óbito do requerente. 

Dessa forma, comprovado que a incapacidade da parte autora remonta à 

época anterior ao óbito do de cujus, ficou demonstrada a dependência 

econômica." 3. Como claramente se verifica na vasta referência aos fatos 

e provas do processo, não há como infirmar as conclusões do Tribunal de 

origem sem arredar as premissas fático-probatórias sobre as quais se 

assentam, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Registra-se 

que a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a incapacidade 

do descendente do segurado da Previdência Social deve ser verificada 

em momento anterior à data do óbito deste, sendo irrelevante que aquele 

venha a tornar-se incapaz antes ou depois de atingir a maioridade. 5. 

Recurso Especial não conhecido.” (STJ - REsp: 1718849 SP 

2017/0309821-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 27/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

02/08/2018) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. 

INVALIDEZ PREEXISTENTE AO ÓBITO DO SEGURADO. REVISÃO. SÚMULA 

7/STJ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RAZÕES DESASSOCIADAS DOS 

FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 284/STF. 1. 

Incapacidade amplamente comprovada pelo exame do conjunto probatório 

constante dos autos, em data anterior ao óbito do segurado. No caso, há 

considerar que o acórdão recorrido faz referência à laudo pericial que 

atesta que a incapacidade da ora recorrida é absoluta e que se 

manifestou ainda na infância, situação que é corroborada pela inexistência 

de registro de que tenha exercido atividade laborativa. 2. A tese de que 

"para fazer jus ao benefício na condição de dependente a invalidez deve 

preexistir à idade de 21 anos" (fl. 261), apresenta-se desassociada dos 

fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, o que atrai a incidência da 

Súmula 284/STF. 3. A irresignação que busca desconstituir os 

pressupostos fáticos adotados pelo acórdão recorrido encontra óbice na 

Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não conhecido.” (STJ - AgInt no AREsp: 

873245 SP 2016/0050857-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

Data de Julgamento: 19/09/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 02/10/2017) Pelo exposto, DOU PROVIMENTO aos 

embargos de declaração (id. 31317113) para SANAR a omissão na 

sentença recorrida id. 31255655 e, de consequência, JULGAR 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ao pagamento do benefício de 

pensão por morte em favor de Maria Aparecida da Silva, inclusive do 13º 

salário, a contar do requerimento administrativo 07/02/2018 (art. 74, inciso 

II, da Lei n° 8.213/91). RATIFICO a liminar id. 15765240. Quanto às 

prestações vencidas desde a DATA do REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO, 07/02/2018, OBSERVADO EVENTUAIS PAGAMENTOS 

DO BENEFÍCIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL E A TÍTULO DE 

AMPARO SOCIAL À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA[2] (NB 

6021247276), serão devidos correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 

870.947) a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 0,5% 
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(meio por cento) ao mês, em conformidade com os preceitos da Lei de nº 

11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Intime-se a 

autarquia ré por meio da Procuradoria Federal Especializada do INSS com 

todos os dados necessários da parte autora para, no prazo de 30 (trinta) 

dias, implantar o benefício ora concedido, sob pena multa a ser 

posteriormente fixada no caso de descumprimento desta decisão. 

Condeno a autarquia ré ao pagamento das custas judiciais, com 

fundamento no art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001, alterado 

pela Lei Estadual n° 11.077/2020, bem como, honorários advocatícios 

sucumbências, no valor que arbitro de R$ 1.000,00 (hum mil reais), na 

forma do § 8º, do art. 85, do Código de Processo Civil. Não havendo 

recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, tendo 

em vista que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido é 

inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da 

sentença ao duplo grau de jurisdição, de acordo com o art. 496, § 3º, 

inciso I do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei n º 

13.105/2015. Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. 

Publique-se. Registre-se Intimem-se Cumpra-se. Sorriso-MT, 17 de abril de 

2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito Nome: Maria 

Aparecida da Silva CPF: 738.182.751-49 RG 1845224-8 (SSP/MT) Data de 

nascimento: 19/11/1965 Nome da mãe: Cacilda Maria da Silva Endereço do 

segurado (a): Rua Rosário Oestem nº 465, Bairro Bom Jesus, Sorriso/MT. 

Benefício concedido: Pensão por Morte Renda mensal: 1 (um) salário 

mínimo Data do início do benefício – DIB: 07/02/2018 [1]Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (...) II - 

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; (...) [2]TRF-1 - AC: 

00206719720184019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO NEVES DA CUNHA, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

07/12/2018)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006937-42.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROMEU CANOSSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006937-42.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANTONIO ROMEU CANOSSA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc, Trata-se de “Ação Previdenciária para Majoração de 

Aposentadoria” ajuizada por ANTÔNIO ROMEU CANOSSA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. O demandado apresentou proposta de acordo 

(ref. 30675756), a qual foi aceita pelo autor (ref. 31106526). É o 

necessário. Decido. Analisando os autos verifico que a homologação do 

acordo e extinção do feito é medida que se impõe. A proposta de acordo e 

concordância estão devidamente assinadas pelos patronos das partes, 

não havendo irregularidade a não autorizar o pedido de homologação. 

Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no 

artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Honorários 

advocatícios conforme acordado. Custas, se houver, pelo executado. 

Tendo em vista o nítido caráter alimentar do benefício, intime-se o INSS, 

com urgência, para no prazo de 10 (dez) dias, implantar ou comprovar a 

implantação do benefício. Certificado o trânsito em julgado, e observando a 

renúncia expressa ao prazo recursal pelo INSS, remetam-se os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as 

providências necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sorriso-MT, 15 de abril de 2020. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002920-60.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FONSECA ANTONELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002920-60.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ANA MARIA FONSECA ANTONELLI EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Processo nº. 1002920-60.2019.811.0010 VISTOS 

ETC, Compulsando os autos verifico que executado concordou com os 

cálculos apresentados pelo exequente (ref. 29033638). Diante de tais 

considerações, cabe a este juízo apenas homologar os cálculos 

elaborados. Posto isso, homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, os cálculos apresentados às ref. 29033638, com a 

anuência da parte executada Expeça-se precatório/RPV, conforme o 

caso. Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição, até a informação do COREJ quanto ao pagamento da RPV 

expedida. Em seguida, intime-se o procurador da parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar conta bancário para depósito judicial. 

Disponibilizados os créditos, expeça-se o competente Alvará Judicial para 

levantamento dos valores. De outra banda, diante da informação da parte 

autora quanto ao descumprimento da ordem judicial pela autarquia, 

intime-se e oficie-se o INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, implantar ou 

comprovar a implantação do benefício, sob pena de multa diária que fixo 

em R$ 500,00 (quinhentos) reais, como também de incorrer nas penas 

previstas no art. 330 do Código Penal Brasileiro. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002771-64.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NERI JOSE PIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002771-64.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

NERI JOSE PIVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

NERI JOSÉ PIVA, devidamente qualificado nos autos, propôs a presente 

ação de aposentadoria por idade rural em desfavor do Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, objetivando, em síntese, o recebimento de 

aposentadoria por idade, em razão de sua qualidade de segurado 

especial. Juntou documentos com a inicial. Devidamente citada, a 

Autarquia Federal apresentou contestação, requerendo a improcedência 

do pedido inicial, sob o argumento de que a parte autora não logrou êxito 

em comprovar a sua qualidade de segurado especial. Designada audiência 

de instrução e julgamento, a Autarquia demandada não compareceu, 

apesar de devidamente intimada para o ato, sendo que, na ocasião, foram 

inquiridas testemunhas da parte autora. É o breve relato. Decido. Trata-se 

de ação previdenciária proposta por NERI JOSÉ PIVA em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a 

concessão do benefício de aposentadoria rural por idade. A priori, 

importante consignar que, não se exigem documentos robustos para se 

provar tempo de serviço laborado em atividade rural, em decorrência da 

notória dificuldade de se provar o exercício dessa atividade através de 

documentos. A Lei nº 8.213/91, em seu artigo 55, § 3º, exige apenas o 

início de prova material, corroborado por prova testemunhal. Os requisitos 

para concessão da aposentadoria por idade de trabalhador rural estão 

fixados nos arts. 142 e 143 da Lei 8.213/91. Em se tratando de 

aposentadoria por idade do trabalhador rural, os requisitos cuja 

observância se exige são os seguintes: a) idade mínima: 60 anos 

(homens) e 55 anos (mulheres); b)tempo de efetiva atividade rural, ainda 

que de forma descontínua, no período correspondente à carência exigida 

para o benefício, isto é, 180 (cento e oitenta) meses, e imediatamente 

anterior ao requerimento. Pois bem. A cópia da carteira de identidade da 

parte autora demonstra que esta possui 62 (sessenta e dois) anos de 

idade. (ID. 19720338). Quanto à qualidade de empregado rural e carência, 
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a parte autora deveria comprovar o exercício da atividade rural, no período 

imediatamente anterior ao requerimento administrativo, ainda que de 

maneira descontínua. Para fins de constituição de início de prova material, 

para caracterizar sua condição de rurícola, a parte autora apresentou 

documentos, dentre os quais se destacam: a) Certidão de nascimento de 

sua filha Dorotéia Clara Piva, nascida em 24/12/1978, onde o autor é 

qualificado como agricultor; b) Ficha de alistamento militar de 1976, onde o 

autor é qualificado como agricultor; c) Atestado de escolaridade emitido 

pela Prefeitura de Porto Lucena em 26/04/2017, declarando que o autor foi 

aluno de escola localizada na zona rural, de 1967 a 1972; d) Recibos de 

pagamento datados de 2018 e 2017, onde o autor é qualificado como 

trabalhador rural; e) Notas fiscais de produtor rural, notas fiscais de 

entrada de produtos rurais, emitidas pela respectiva empresa adquirente 

da produção, com indicação do nome do autor como vendedor, bem como 

notas fiscais relativas a entrega de produção rural à cooperativa agrícola 

pelo autor, datadas de 1979, 1980, 1986, 1989, 1990, 1997, 1998, 1999, 

2000; f) Romaneios de descarga datados de 1989, 1990, g) Pedido de 

inscrição de produtor em nome do autor, datado de 1978; h) Carteira de 

filiação em 1977 ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Porto 

Lucena/RS, constando pagamento de anuidade de 1977 a 1984; i) 

Matrícula de imóvel rural de propriedade do genitor do autor, escritura 

datada de 13/02/1961; j) CTPS; Na audiência de instrução foram ouvidas 

as testemunhas Irani Anastácia Webler, Zacy Busanello e Luiz Carlos 

Glitz, que confirmaram o exercício de atividades rurais pelo requerente no 

Rio Grande do Sul e no estado de Mato Grosso. A testemunha Teresinha 

Irani Anastácia Webler declarou: “Que o autor sempre trabalhou no meio 

rural; que ele começou a trabalhar em Porto Lucena, que conheceu o autor 

lá; que faz mais ou menos 15 ou 20 anos que a testemunha está em 

Sorriso; que o autor veio depois para Sorriso; que em Sorriso ouviu 

comentários que autor trabalhou em fazenda, na lavoura; que não chegou 

de ir na fazenda que o autor trabalhava; que faz uns 40 anos que 

conhece o autor; que o autor era novinho quando conheceu ele; que a 

atividade dele sempre foi lavoura; que o autor morava na terra do pai 

dele”. Já a testemunha Zacy Busanello declarou: “Que conheceu o autor 

em 1982, em Garruchos, no Rio Grande do Sul, zona rural; que nessa 

época o autor plantava trigo e soja em uma propriedade; que não sabe 

dizer por quanto tempo morou na mesma cidade; que saiu antes do autor; 

que conheceu o autor na agricultura”. Pela testemunha Luiz Carlos restou 

declarado: “Que conhece o autor em torno de 08 anos; conheceu o autor 

porque quando foi trabalhar na fazenda, o Sr. Neri já trabalhava na 

fazenda vizinha, chamada “Rondon”; que lá ele plantava soja, milho; que 

nesses 08 anos trabalhou na fazenda vizinha da que o autor trabalhava”. 

Assim, constata-se que o autor exerceu labor agrícola em regime de 

economia familiar desde tenra idade, a princípio no Rio Grande do Sul na 

companhia dos pais, sendo que na ficha de alistamento militar do autor em 

1976, o autor já era qualificado como agricultor, ou seja, quando possuía 

apenas 18 anos de idade, o que foi corroborado pela testemunha Irani 

Anastácia, que alegou que conhece o autor desde novinho, quando este 

já trabalhava na lavoura. Somado a isso, os documentos com datas 

posteriores indicam que o autor exerceu atividade agrícola até 01/06/1993, 

quando então passou a ser empresário individual, o que perdurou até 

31/08/1997, conforme CNIS juntado aos autos. Contudo, não obstante o 

fato de que o autor retornou as lides campesinas no Município de Sorriso, 

na qualidade de empregado rural, a CTPS do autor registra que seu 

primeiro vínculo como trabalhador rural foi em 01/11/2006, na Gleba Teles 

Pires, com o empregador Olavo Demari Webber, sendo que todos os 

próximos vínculos registrados também são na qualidade de trabalhador 

rural. Entretanto, embora se admita a descontinuidade da atividade rural, 

há um espaço de tempo de mais de 12 anos entre o período em que o 

autor passou a ser empresário individual ao período em que retornou as 

lides campesinas, uma vez que todos os registros anteriores ao de 

trabalhador rural com o empregador Olavo Demari Webber, iniciado em 

01/11/2006, são registros urbanos. Além do mais, a testemunha que tem 

ciência da atividade rural mais recente desempenhada pelo autor é o Sr. 

Luiz Carlos Glitz, que na data da audiência declarou que conhecia o autor 

há 08 anos. Portanto, quanto à carência o requerente não logrou êxito em 

comprová-la, tendo em vista que o período documentalmente comprovado 

pelo segurado quanto às atividades campesinas como empregado rural 

não ultrapassa o mínimo legal de 180 (cento e oitenta) meses 

imediatamente anteriores à data do requerimento administrativo. Por outro 

lado, conforme já consignado, considerando o grande lapso temporal 

decorrido entre o período em que o autor deixou e retornou às lides 

campesinas, não há como ser considerado em favor do autor, como 

período de carência, àquele anterior a 1993. Com efeito, diante da falta de 

comprovação carência mínima da atividade rural de 180 (cento e oitenta) 

meses imediatamente anteriores ao requerimento administrativo, o 

requerente não faz jus à concessão do benefício de aposentadoria rural 

por idade, previsto nos artigos 143, 11, inciso VII, da Lei nº 8.213/91. 

Acerca do tema: “PREVIDENCIÁRIO: APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. VÍNCULOS URBANOS. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL DO TRABALHO CAMPESINO. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. 1.Para a obtenção da aposentadoria por idade, deve o 

requerente comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) idade 

mínima e (ii) efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao da carência exigida para a sua concessão, 

sendo imperioso observar o disposto nos artigos 142 e 143, ambos da Lei 

nº 8.213/91. 2. O conjunto probatório não comprova o exercício pela parte 

autora da atividade rural pelo período de carência exigido. 3.A prova 

testemunhal, ao seu turno, não é capaz de comprovar o alegado trabalho 

rural, na medida em que não está presente o início de prova material 

indispensável para autorizar a concessão do benefício. 4.A parte autora 

deveria ter comprovado o labor rural, mesmo que de forma descontínua, 

no período imediatamente anterior ao implemento da idade, ao longo de, ao 

menos, 180 meses, conforme determinação contida no art. 142 da Lei nº 

8.213/91, o que não aconteceu. 5.Mantida a condenação da parte autora 

no pagamento dos honorários advocatícios, observados os benefícios da 

assistência judiciária gratuita (arts. 11, § 2º, e 12, ambos da Lei 1.060/50, 

reproduzidos pelo § 3º do art. 98 do CPC), já que deu causa à extinção do 

processo sem resolução do mérito. 6. Apelo desprovido.” (TRF-3 - Ap: 

00132338820184039999 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS 

VIRGÍNIA, Data de Julgamento: 27/08/2018, SÉTIMA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/09/2018) Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, por consequência, DECLARO EXTINTO 

o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento 

de honorários advocatícios em favor do requerido que arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil reais), com fulcro no §8° do art. 85, do Código de 

Processo Civil, observado, contudo, a inexigibilidade da verba ante a 

gratuidade da justiça concedida ao autor, nos termos do artigo 98, §3º, do 

CPC. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos. P. R. I. 

CUMPRA-SE. Data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito em regime de colaboração

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002544-74.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA DE OLIVEIRA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO(A))

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002544-74.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

ELVIRA DE OLIVEIRA FREITAS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. ELVIRA DE OLIVEIRA FREITAS, qualificada nos autos, 

propôs ação de aposentadoria rural por idade em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando, em síntese, o 

recebimento de aposentadoria por idade, em razão de sua qualidade de 

segurado especial. Juntou documentos com a inicial. O pedido de tutela de 

urgência foi indefiro, no entanto, houve concessão de gratuidade ao autor. 

Devidamente citada, a Autarquia Federal apresentou contestação, 

requerendo a improcedência do pedido inicial, sob o argumento de que a 

parte autora não logrou êxito em comprovar a sua qualidade de segurado 

especial. A parte autora apresentou impugnação à contestação. 

Designada audiência de instrução e julgamento, a Autarquia demandada 

não compareceu, apesar de devidamente intimada para o ato, sendo que, 

na ocasião, foram inquiridas testemunhas da parte autora. É o breve 

relato. Decido. Trata-se de ação previdenciária proposta por ELVIRA DE 

OLIVEIRA FREITAS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria 

rural por idade. Sem devaneios desnecessários, impende salientar que a 

parte autora não logrou êxito em comprovar a sua condição de 

trabalhadora rural na qualidade de segurada especial pelo período 

necessário de carência para recebimento do benefício. Isto porque os 

documentos mais antigos juntados pela parte autora correspondem ao ano 

de 2002, e todos estão em nome de seu companheiro, que no período de 

carência que deveria ter sido demonstrada a atividade rural tinha vínculo 

empregatício urbano conforme CNIS juntado pela Autarquia (ID. 20546398, 

p. 15). De igual modo, a parte autora também exerceu atividades urbanas 

no período de carência que deveria ter sido demonstrada a atividade 

exclusivamente rural em regime de economia familiar. (ID. 2054639, p. 13). 

Não obstante, a testemunha Carmem Correia Fernandes afirmou em seu 

depoimento “que a autora passou a residir no sítio em Nova União do Norte 

em 1990 aproximadamente, residiu no local por apenas 05 anos e há 

aproximadamente 15 anos mudou-se para a cidade” (Áudio ID. 24096989 - 

Pág. 1). Por outro lado, embora a testemunha Maria tenha afirmado que 

conheceu a parte autora no sítio, não foi precisa ao informar quando a 

parte autora saiu do sítio em Nova União do Norte, apenas afirmou que os 

filhos da autora possuem uma chácara na qual a autora vai com 

frequência. Veja, portanto, que as provas juntadas ao processo não 

demonstram que a autora exerceu atividade rural pelo período de carência 

exigido, de modo que a improcedência do pedido se impõe. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. RAZOÁVEL 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA ORAL FRÁGIL. MARIDO COM 

VÍNCULOS URBANOS. EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL NÃO 

IMPRESCINDÍVEL AO SUSTENTO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA. APELAÇÃO 

NÃO PROVIDA. 1. Para a concessão da aposentadoria por idade rural, o 

segurado especial, nos termos do art. 11, VII, da Lei 8.213/91, deverá ter 

idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher, tendo laborado 

individualmente ou em regime de economia familiar (§ 1º), em atividade 

rural, por tempo igual ao número de meses correspondentes à carência 

exigida, sendo dispensável o recolhimento de contribuições (arts. 39, I, 48, 

§ 2º, da Lei 8.213/91). 2. No caso em análise, a parte autora implementou o 

requisito etário em 09/03/2005 (documento fl. 20). Em 24/03/2005, 

requereu administrativamente o benefício que foi indeferido por não 

comprovação do período de carência (fl. 19). Considerando o ano em que 

cumpriu o requisito etário (2005) e o que dispõe o art. 142 da Lei 8.213/91, 

deve a parte autora comprovar o exercício de atividade rural por 144 

meses. 3. Há nos autos os seguintes documentos: declaração sindical de 

exercício de atividade rural em nome da autora feita no INSS, constando o 

exercício de atividade rural entre o período de 1990 a 2005 (fl. 15); 

contrato de parceria agrícola com prazo de duração iniciando em 2002 e 

perdurando até 2006 (fls. 16/16v); certidão de casamento contraído em 

1979 constando a profissão do cônjuge da autora como lavrador (fl. 17); 

contribuições para o Sindicato de Trabalhadores Rurais de Vargem Alegre 

para os anos de 2002 a 2005 (fls. 22/26). 5. Os documentos juntados pela 

parte autora formam um razoável início de prova material da atividade 

campesina. Devem, ainda, ser corroborados pela prova oral para a 

produção dos efeitos pretendidos pela parte autora. 6. A prova oral 

produzida nos autos, por sua vez, não confirma a qualidade de segurada 

especial da parte autora. Com efeito, a testemunha Eduardo do Amaral 

Franco (fl. 63) afirmou que a requerente não ficava com parte da 

produção e recebia como diarista. Narrou ainda que só via a requerente 

trabalhando na roça na época da colheita. A testemunha Galdino 

Rodrigues Campos (fl. 64) disse que é proprietário de imóvel rural desde 

1985 e que a parte autora trabalhou por muito tempo para ele, recebendo 

salário como contraprestação do labor rural. A testemunha do juízo, Sr. 

José Fortunato da Silva (fl. 62), cônjuge da autora e habilitado nos autos 

para sucedê-la processualmente, afirmou que a autora trabalhava na 

roça, dividindo a produção ao meio com o dono da terra, o que servia para 

consumo próprio, e que ela não recebia salário. Disse ainda que ele (o 

cônjuge varão) trabalhava em empresas e os filhos do casal na cidade. 7. 

Os depoimentos das testemunhas são contraditórios, cada qual narrando 

uma espécie de trabalho rural. Assim, não é possível concluir que a 

requerente era segurada especial e que dependia do trabalho para 

sustento próprio e da família. 8. O trabalhador rural diarista não faz jus ao 

enquadramento como segurado especial, devendo fazer o recolhimento 

previdenciário para ser segurado do INSS. 9. O CNIS de fls. 45/48 registra 

vínculos urbanos contínuos do cônjuge da autora, que perduraram por 

todo o tempo de labor rural alegado pela requerente, o que descaracteriza 

o regime de economia familiar e a indispensabilidade do labor rural para a 

subsistência fami l iar .  10.  Apelação não prov ida.  (AC 

0001380-53.2007.4.01.3814, JUIZ FEDERAL LEANDRO SAON DA 

CONCEIÇÃO BIANCO, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE 

JUIZ DE FORA, e-DJF1 12/07/2018 PAG.) Logo, diante do cenário 

apresentado, ante a inexistência dos requisitos previstos em lei para a 

concessão do benefício previdenciário, não resta alternativa senão a 

improcedência do pleito. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido e, por consequência, DECLARO EXTINTO o processo com 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor do requerido que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), com fulcro no §8° do art. 85, do Código de Processo Civil, 

observado, contudo, a inexigibilidade da verba ante a gratuidade da justiça 

concedida ao autor, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC. Com o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos. P. R. I. CUMPRA-SE. Data registrada 

no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito em regime de 

colaboração

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002167-06.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BALTAZAR NORBERTO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO(A))
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002167-06.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: BALTAZAR NORBERTO DA COSTA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. BALTAZAR NORBERTO DA COSTA, 

qualificada nos autos, propôs ação previdenciária em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando, em síntese, o 

reconhecimento do trabalho rural e urbano em tempo suficiente para obter 

aposentadoria por idade híbrida. Juntou documentos com a inicial. 

Devidamente citada, a Autarquia Federal apresentou contestação, 

argumentando, em suma, que a parte autora não comprovou a atividade 

rural no período de carência exigido. A parte autora apresentou réplica à 

contestação. O processo foi saneado, tendo sido designada audiência de 

instrução e julgamento onde a Autarquia demandada não compareceu, 

apesar de devidamente intimada para o ato, e na ocasião, a parte autora 

foi inquirida, bem como as testemunhas da parte autora. É o relatório. 

Fundamento. Decido. O pedido de aposentadoria na modalidade híbrida 

está previsto no artigo 48, § 3º da Lei 8.213/1991, vejamos: Art. 48. A 

aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher (...) § 3o Os trabalhadores 

rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao disposto no § 

2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem 

considerados períodos de contribuição sob outras categorias do 

segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. Portanto, os 

requisitos cuja observância se exige são: a) idade mínima de 60 anos 

(mulher) e 65 anos (homem); b) carência de 180 meses no momento do 

implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo, podendo 

ser utilizado como período de carência, o exercício da atividade rural 

devidamente comprovado com início de prova material corroborado pela 

prova testemunhal somado às contribuições com vínculos urbanos. Além 

disso, o Superior Tribunal de Justiça submeteu o tema ao rito dos 

Recursos Repetitivos (TEMA 1007), o qual foi julgado reconhecendo a 

possibilidade de soma de lapsos de atividade rural, ainda que anteriores à 

edição da Lei 8.213/1991, sem necessidade de recolhimento de 

contribuições ou comprovação de que houve exercício de atividade rural 

no período contemporâneo ao requerimento administrativo ou implemento 

da idade, para fins de concessão de aposentadoria híbrida, desde que a 

soma do tempo de serviço urbano ou rural alcance a carência exigida para 

a concessão do benefício de aposentadoria por idade, e 

independentemente do tipo de atividade exercida no momento do 

implemento etário ou requerimento administrativo. (REsp 1674221/SP, Rel. 
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Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

14/08/2019, DJe 04/09/2019). Em análise dos autos, verifica-se que a 

parte autora implementou o requisito etário em 26/04/2018, quando 

completou 65 anos de idade, sendo que o requerimento administrativo 

ocorreu em 05/10/2018. Para comprovar o trabalho rural a parte autora 

juntou: a) Declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Cáceres/MT, atestando a filiação do autor no período de 14/08/1987 a 

27/12/1988; b) Ata da Assembleia Geral de Constituição da Associação 

dos Produtores Rurais de Vila Aparecida, que se encontrava registrada 

desde 04/10/2006 no 2° Serviço Notarial e Registral de Cáceres, na qual 

consta a constituição da referida associação no dia 05/05/1984, sendo o 

autor constituído como membro da diretoria eleita; c) Diversos documentos 

relativos a assuntos da Associação dos Produtores Rurais de Vila 

Aparecida, tal como contrato de depósito, termo de responsabilidade de 

empréstimo de trator, ofícios expedidos pela Associação solicitando 

implantação de energia elétrica, crédito para o desenvolvimento da 

comunidade, entre outros, onde consta a assinatura do autor como 

presidente da Associação, datadbos de 1986, 1987 e 1988. Na audiência 

de instrução foram ouvidas as testemunhas Valentin Bronel Correa, Alcir 

Bronel Correa e João Charles Nogueira Fernandes, as quais confirmaram 

o exercício de atividades rurais pelo requerente, em regime de economia 

familiar, na região de Vila Aparecida, distrito rural do município de Cáceres, 

bem como confirmaram o período em que o autor foi presidente da 

Associação dos Produtores Rurais de Vila Aparecida. A testemunha 

Valentin Bronel Correa declarou: “Que morou na região de Vila Aparecida, 

no município de Cáceres, que chegou em 1974 e morou até 2000; que 

conheceu o autor nessa região, no Buriti; que o pai do autor tinha sítio lá; 

que o autor foi presidente da Associação dos Produtores Rurais de Vila 

Aparecida; que o pai da testemunha era sócio lá; que essa Associação 

era só de pequenos produtores rurais, que na região tinha sítios de 30ha, 

40ha; que o autor exercia a atividade rural no sítio do pai dele; que o autor 

exerceu atividade rural na Vila Aparecida em 1984, quando foi presidente 

da associação, e que durou 04 anos o cargo; que o autor exerceu 

atividade rural até 1988; que nesse período ele só exerceu atividade rural; 

que o autor plantava arroz, feijão, milho; que era pro gasto e o que 

sobrava sempre vendia”. Por sua vez, a testemunha João Charles 

Nogueira Fernandes declarou: “Que morou na região de Vila Aparecida, 

distrito rural do município de Cáceres; que chegou lá em 1980 e saiu de lá 

em 1991 pra1992; que conheceu o autor nessa região; que quando 

chegou lá o autor já estava lá; que a atividade do autor lá era de sitiante; 

que o autor exercia atividade exclusivamente rural; que o autor plantava 

arroz, milho, feijão; que tem conhecimento que o autor chegou a ser 

Presidente da Associação dos Produtores Rurais de Vila Aparecida; que 

acredita que foi de 1984 a 1988; que a região era cem por cento rural; que 

pelo o que conhecia o autor não tinha outra atividade”. No mesmo sentido 

foi a declaração da testemunha Alcir Bronel Correa: “Que conhece o autor 

de Vila Aparecida, que era a comunidade onde moravam e trabalhavam na 

zona rural; que era a atividade de todo mundo lá; que a comunidade era 

toda rural; que chegou lá em 1974; que o autor chegou lá em 1979; que a 

família do autor já estava lá; que a testemunha saiu de lá em 1990 ou 1992; 

que conheceu o autor na atividade rural por volta de 1980/1981 até 

1988/1990; que quando saiu de lá o autor trabalhava ainda lá; que o autor 

foi Presidente da Associação dos Produtores Rurais de Vila Aparecida; 

que também era associado a ela; que era associação para pequenos 

produtores rurais; que o autor plantava arroz, feijão, milho; que vendia o 

que sobrava; que foi presidente de 1984 a 1988; que nesse período a 

atividade do rural era só rural, porque lá não existia outra atividade.” 

Assim, verifica-se que os documentos juntados pelo autor foram 

corroborados pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, de 

forma restou caracterizado o trabalho rural pelo autor em regime de 

economia familiar durante o período de 05/05/1984, quando então o autor 

foi eleito à presidência da Associação dos Produtores Rurais de Vila 

Aparecida, até 27/12/1988, data em que o autor ainda estava filiado ao 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cáceres/MT. Portanto, tem-se um 

total de 04 anos, 07 meses e 23 dias de tempo de serviço agrícola em 

regime de economia familiar. No que diz respeito ao trabalho urbano 

exercido pelo autor, verifica-se do CNIS do reclamante os seguintes 

períodos de atividade urbana: - De 01/11/1972 a 15/03/1978, onde o autor 

trabalhou como empregado; - De 01/11/2010 a 30/11/2018, como 

contribuinte individual; Para o mencionado período, verifica-se que na 

esfera administrativa foi reconhecido um total de carência em 

contribuições de 157 meses, onde a autora contribuiu como empregada e 

contribuinte individual. Assim, considerando que o STJ fixou a tese quanto 

possibilidade do cômputo da atividade rural exercida antes de 1991, sem 

necessidade de recolhimento de contribuições ou comprovação de que 

houve exercício de atividade rural no período contemporâneo ao 

requerimento administrativo ou implemento da idade, desde de que a soma 

do período de atividade urbana e rural alcancem a carência de 180 meses, 

é de rigor reconhecer a procedência do pedido inicial. Isto porque, a soma 

da atividade urbana com a atividade rural exercida pela parte autora 

supera o período de carência exigido. Portanto, na data em que postulou o 

benefício sub judice, além de já ter preenchido o requisito etário, a parte 

autora já havia preenchido à carência mínima do artigo 142 da LBPS, o que 

lhe garante a concessão da aposentadoria por idade mista ou híbrida. 

Nesse sentido, vejamos julgado: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

IDADE HÍBRIDA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL CONTABILIZADA 

COMO PERÍODO DE CARÊNCIA. ARTIGO 48, PARÁGRAFO 3º, DA LEI 

8.213/1991. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1007 DO SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA. 1. A concessão do benefício de aposentadoria por idade 

híbrida, prevista no artigo 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, exige a 

implementação da mesma idade mínima exigida para a aposentadoria por 

idade urbana e da carência, nos termos da tabela progressiva constante 

no artigo 142 da Lei 8.213/1991, para a qual somam-se os meses em que 

exercida a atividade rural e o número de contribuições recolhidas durante 

regime de natureza distinta. 2. Em sede de julgamento de recurso repetitivo 

(REsp nº 1674221/SP e REsp nº 1788404/PR, Tema 1007, julgamento em 

14.8.2019), o Superior Tribunal de Justiça pacificou que, para o 

reconhecimento da aposentadoria por idade híbrida, é indiferente o tipo de 

atividade exercida no momento do implemento da idade mínima ou da 

protocolização do requerimento administrativo e que é indevida a exigência 

de recolhimento de contribuições previdenciárias em relação à atividade 

rural exercida antes da vigência da Lei 8.213/1991. 3. Para a 

comprovação do exercício de atividade rural, na condição de segurado 

especial, basta a apresentação de início de prova material complementado 

por prova testemunhal idônea. (TRF4, AC 5011463-11.2019.4.04.9999, 

QUINTA TURMA, Relator OSNI CARDOSO FILHO, juntado aos autos em 

14/03/2020) PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. 

TRABALHO RURAL E TRABALHO URBANO. CÔMPUTO DO TEMPO DE 

SERVIÇO RURAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.213/91 PARA FINS 

DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. É reconhecido o direito à aposentadoria 

por idade mista ou híbrida, conforme o art. 48, § 3º, da Lei 8.213/91, na 

redação da Lei 11.718/08, se implementadas a idade mínima e carência, 

considerado o tempo de serviço rural e o urbano. 2. O tempo de serviço 

rural anterior ao advento da Lei nº 8.213/91 pode ser computado para fins 

da carência necessária à obtenção da aposentadoria por idade híbrida, 

ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições 

(Tema 1007 do STJ). 3. Para a concessão da aposentadoria por idade 

prevista no art. 48, § 3.º, da Lei n. 8.213/1991, é possível o preenchimento 

não concomitante dos requisitos legais, ou seja, não se deve exigir que o 

tempo de serviço rural a ser computado para efeito de carência tenha sido 

exercido no período imediatamente anterior ao implemento da idade mínima 

ou ao requerimento administrativo. 4. Preenchidos os requisitos legais, a 

parte autora faz jus à aposentadoria por idade híbrida, a contar da data do 

requerimento administrativo. (TRF4, AC 5027749-64.2019.4.04.9999, 

SEXTA TURMA, Relator JULIO GUILHERME BEREZOSKI 

SCHATTSCHNEIDER, juntado aos autos em 19/03/2020) Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e CONDENO o INSS a implantar o benefício 

previdenciário de aposentadoria híbrida em favor da parte autora, nos 

termos do artigo 48, § 3º da Lei 8.213/91, em valor a ser apurado pelo 

INSS, cujo cálculo deverá ser elaborado conforme o disposto no artigo 29, 

inciso II da Lei 8.213/91, a partir do requerimento administrativo 

(05/10/2018), o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil. CONDENO o INSS a pagar à parte autora, após o trânsito 

em julgado da presente decisão, observando a prescrição quinquenal, as 

parcelas atrasadas, devidas desde o indeferimento administrativo até a 

data de implantação do benefício, corrigidas monetariamente até a data do 

efetivo pagamento pelo índice adotado pelo manual de cálculo do Conselho 

da Justiça Federal, acrescida de juros moratórios de 0,5% ao mês. Diante 

do princípio da causalidade, CONDENO a Autarquia ré nos honorários 

advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas 

(Súmula 111 do STJ) até a implantação do benefício, nos termos do art. 85, 

§ 2º do Código de Processo Civil. ISENTO a parte demandada do 

pagamento de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles 

valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do 
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inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001. 

Sem remessa necessária em razão do artigo 496, § 3º, I do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com 

as baixas e anotações necessárias. P.I.C. Data registrada no sistema. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito em regime de colaboração Nome: 

BALTAZAR NORBERTO DA COSTA RG: 10787356 - SSP/SP CPF: 

872.140.678-20 Data de Nascimento: 26/04/1953 Nome da mãe: 

GUILHERMINA MARIA DA COSTA Endereço do segurado: Rua Palmares, 

nº 210, bairro Industrial I, Sorriso/MT. Benefício concedido: Aposentadoria 

por idade híbrida Renda mensal: a calcular pelo INSS Data do início do 

Benefício – DIB: 05/10/2018
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Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006188-59.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LIA ADAM REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. LIA 

ADAM, qualificada nos autos, propôs ação aposentadoria rural por idade 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando, em síntese, o recebimento de aposentadoria, em razão de sua 

qualidade de segurada especial. Juntou documentos com a inicial A tutela 

de urgência foi indeferida e o pedido da gratuidade da justiça concedido. 

Devidamente citada, a Autarquia Federal apresentou contestação, 

requerendo a improcedência do pedido inicial, sob o argumento de que a 

parte autora não logrou êxito em comprovar a sua qualidade de segurada 

especial. Designada audiência de instrução e julgamento, a Autarquia 

demandada não compareceu, apesar de devidamente intimada para o ato, 

sendo que, na ocasião, foram inquiridas testemunhas da parte autora. É o 

breve relato. Decido. Sem devaneios desnecessários, impende salientar 

que a parte autora não logrou êxito em comprovar qualidade de segurada 

especial. Anoto que a parte autora completou 55 anos em 12/2012, e 

pleiteou o benefício previdenciário na via administrativa em 20/03/2018, 

devendo comprovar o trabalho rural durante o período de carência 180 

meses a partir do requerimento administrativo, conforme prevê o artigo 

48,§ 2º da Lei 8.213/91. Pois bem. Embora a parte autora argumente que 

sempre exerceu atividade rural em regime de economia familiar, verifica-se 

pelo CNIS juntado pelo INSS que a autora exerceu atividade urbana 

durante o período de carência que deveria ter comprovado a atividade 

rural, pelo período de 01/07/2010 até 09/05/2013, ou seja, por quase 03 

anos. (ID. 17614899 - Pág. 2). De igual modo, verifica-se que o esposo da 

autora também exerceu atividades urbanas no período que a parte autora 

deveria ter demonstrado o exercício da atividade rural em regime de 

economia familiar (ID. 17614899 - Pág. 5), o que desqualifica a qualidade 

de segurados especiais da autora e seu esposo. Até se admite a 

descontinuidade do trabalho rural por algum período de trabalho urbano 

durante a carência, porém por no máximo 24 meses, que é o período de 

graça, conforme entendimento assente no STJ: PREVIDENCIÁRIO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURADO ESPECIAL. 

ART. 11, § 9º, III, DA LEI 8.213/91 COM A REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 

11.718/08. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBANA NO PERÍODO DE 

CARÊNCIA. ADOÇÃO, POR ANALOGIA, DOS PRAZOS DO PERÍODO DE 

GRAÇA. ART. 15 DA LEI 8.213/91. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os arts. 

39, I, e 143 da Lei 8.213/91 dispõem que o trabalhador rural enquadrado 

como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social na 

forma da VII do art. 11 [segurado especial], tem direito a requerer 

aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, desde que 

comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses idêntico à carência do referido benefício. 2. A norma 

previdenciária em vigor à época do ajuizamento da ação, antes do advento 

da Lei 11.718/08, não especificava, de forma objetiva, quanto tempo de 

interrupção na atividade rural seria tolerado para efeito da expressão legal 

"ainda que de forma descontínua". 3. A partir do advento da Lei 11.718/08, 

a qual incluiu o inciso III do § 9º do art. 11 da Lei 8.213/91, o legislador 

possibilitou a manutenção da qualidade de segurado especial quando o 

rurícola deixar de exercer atividade rural por período não superior a cento 

e vinte dias do ano civil, corridos ou intercalados, correspondentes ao 

período de entressafra. Todavia, a referida regra, mais gravosa e 

restritiva de direito, é inaplicável quando o exercício da atividade for 

anterior à inovação legal. 4. A teor do disposto nos arts. 4º e 5º da Lei de 

Introdução às Normas de Direito Brasileiro - LINDB, diante da ausência de 

parâmetros específicos indicados pelo legislador originário, mostra-se 

mais consentânea com o princípio da razoabilidade a adoção, de forma 

analógica, da regra previdenciária do art. 15 da Lei 8.213/91, que garante 

a manutenção da qualidade de segurado, o chamado "período de graça". 

5. Demonstrado que a parte recorrente exerceu atividade urbana por 

período superior a 24 (vinte e quatro) meses no período de carência para 

a aposentadoria rural por idade, forçosa é a manutenção do acórdão 

recorrido. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1354939/CE, 

Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

16/06/2014, DJe 01/07/2014) PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBANA NO PRAZO DE 

CARÊNCIA. PERÍODO SUPERIOR A TRINTA E SEIS MESES. QUALIDADE DE 

SEGURADA ESPECIAL. PERDA. 1. A aposentadoria por idade ao 

trabalhador rural será devida àquele que completar 60 anos de idade, se 

homem, e 55 anos, se mulher, desde que esteja demonstrado o exercício 

de atividade agrícola, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses 

idêntico ao período de carência. Inteligência dos arts. 48 e 143 da Lei n. 

8.213/1991. 2. Por não existir, antes do advento da Lei n. 11.718/2008, 

nenhum parâmetro legal que definisse a expressão "ainda que de forma 

descontínua", a referida regra, bem mais gravosa, não poderia ser 

aplicada retroativamente, razão pela qual a Primeira Turma desta Corte 

decidiu pela aplicação analógica do art. 15 da Lei n. 8.213/1991, que 

disciplina a manutenção da qualidade de segurado àquele que, por algum 

motivo, deixa de exercer a atividade contributiva durante o denominado 

"período de graça". 3. Caso em que a condição de segurada especial da 

parte autora descaracterizou-se diante do exercício de atividade urbana 

por tempo superior a 36 (trinta e seis) meses. 4. Agravo interno 

desprovido. (AgInt no REsp 1793246/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 17/10/2019) Além disso, em 

pesquisas no sistema PJE foi possível localizar uma ação de execução 

fiscal, nº. 8010343-88.2015 por débitos referentes ao IPTU, onde o 

esposo da autora figura como executado, o que demonstra que a parte 

autora e seu esposo possuem residência no meio urbano. Logo, diante do 

cenário apresentado, ante a inexistência dos requisitos previstos em lei 

para a concessão do benefício previdenciário, não resta alternativa senão 

a improcedência do pleito. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido e, por consequência, DECLARO EXTINTO o processo com 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor do requerido que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), com fulcro no §8° do art. 85, do Código de Processo Civil, 

observado, contudo, a inexigibilidade da verba ante a gratuidade da justiça 

concedida ao autor, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC Com o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos. P. R. I. CUMPRA-SE. Data registrada 

no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito em regime de 

colaboração
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ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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qualificada nos autos, propôs ação previdenciária em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando, em síntese, o 

reconhecimento do trabalho rural e urbano em tempo suficiente para obter 

aposentadoria por idade híbrida. Com a inicial juntou os documentos. 

Devidamente citada, a Autarquia Federal apresentou contestação a pedido 

de concessão/restabelecimento do benefício previdenciário de 

auxílio-doença, muito embora a presente ação seja atinente a pedido de 

aposentadoria na modalidade híbrida, previsto no artigo 48, § 3º da Lei 

8.213/1991. A parte autora apresentou réplica à contestação. Designada 

audiência de instrução e julgamento, a Autarquia demandada não 

compareceu, apesar de devidamente intimada para o ato, sendo que, na 

ocasião, foram inquiridas testemunhas da parte autora. É o breve relato. 

Decido. Sem devaneios desnecessários, impende salientar que a parte 

autora não demonstrou pleito administrativo de pedido de averbação das 

contribuições recolhidas por meio das Guias de Previdência Social (GPS) 

juntadas aos autos. Ao que tudo indica, a requerente sequer juntou as 

guias quando do seu pedido administrativo de aposentadoria por idade 

junto a autarquia ré, uma vez que a decisão de indeferimento do benefício 

(id. 19549585 - pág. 16) sequer faz menção de reconhecimento ou não 

reconhecimento das contribuições recolhidas através de GPS, e ainda 

registra que a requerente não apresentou qualquer indício de filiação nas 

categorias de contribuinte individual, não restando, portanto, demonstrada 

a resistência quanto à sua pretensão no que se refere ao reconhecimento 

do tempo urbano. E mais, verifica-se do id. 19549585 - pág. 10, que a 

autora foi solicitada para comparecimento à Agência da Previdência Social 

em Sorriso até o dia 13/09/2018, para apresentação de determinados 

documentos, tal como carnês de contribuição, sendo que conforme consta 

da decisão de indeferimento administrativo, a autora deixou transcorrer o 

prazo sem apresentação dos documentos requeridos. Verifica-se que o 

indeferimento administrativo do pedido de concessão de benefício aviado 

pela autora fora prolatado há mais de 01 ano e 06 meses, e assim sendo, 

impossível se aferir que hoje, com o decurso de tempo e frente as 

possíveis alterações fáticas, o deslinde do caso não possa ocorrer sem a 

intervenção do judiciário. Por ocasião do julgamento do Recurso 

Extraordinário nº 631.240/MG, em 3 de setembro de 2014, o Supremo 

Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assentou entendimento 

no sentido da indispensabilidade do prévio requerimento administrativo de 

benefício previdenciário como pressuposto para que se possa acionar 

legitimamente o Poder Judiciário, ressaltando ser prescindível o 

exaurimento daquela esfera. O Relator do recurso, Ministro Luís Roberto 

Barroso, dividiu as ações previdenciárias em dois grupos, quais sejam: (i) 

demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente 

nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação 

de tempo de serviço e respectiva certidão, etc.); e (ii) ações que visam ao 

melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante 

(pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidades mais 

vantajosa, restabelecimento, manutenção, etc.). Com efeito, o Ministro 

afirmou que “no primeiro grupo, como regra, exige-se a demonstração de 

que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da Autarquia e 

não obteve a resposta desejada”, e que a falta de prévio requerimento 

administrativo de concessão implica extinção do processo judicial sem 

resolução de mérito, por ausência de interesse de agir; “no segundo 

grupo, precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o 

beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o 

autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo.” No caso dos 

autos, trata-se da hipótese do grupo “I”, posto a ausência de pedido de 

averbação das contribuições recolhidas por meio das Guias de 

Previdência Social (GPS) juntadas aos autos, onde, se fosse o caso, 

sequer seria possível verificar os comprovantes de pagamento, já que se 

encontram dobrados. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO. PEDIDO DE BENEFÍCIO/RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE 

ESPECIAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE 

QUALQUER ELEMENTO QUE PERMITA SEQUER INFERÊNCIA DA 

ESPECIALIDADE, PELA ADMINISTRAÇÃO. 1. Não há carência de ação por 

ausência de prévio requerimento quando, à época do requerimento de 

concessão do benefício, não houve requerimento específico de contagem 

de tempo especial ou não foi aportada documentação comprobatória 

suficiente ao reconhecimento da atividade especial, dado o caráter de 

direito social da previdência social, o dever constitucional, por parte da 

autarquia previdenciária, de tornar efetivas as prestações previdenciárias 

aos beneficiários, o disposto no art. 54, combinado com o art. 49, ambos 

da Lei 8.213/91, e a obrigação do INSS de conceder aos segurados o 

melhor benefício a que têm direito, ainda que, para tanto, tenha que 

orientar, sugerir ou solicitar os documentos necessários. 2. Na espécie, 

porém, efetivamente falece ao autor interesse de agir porque não houve 

pedido administrativo, tampouco foi juntado qualquer documento que 

indicasse o exercício de atividade especial (v. g.: apresentada apenas a 

CTPS, na qual consta cargo a que não é inerente a nocividade do labor). 

Diante da inexistência de pedido específico de verificação da 

especialidade por ocasião do requerimento do benefício e de 

documentação que a pudesse comprovar, é inviável exigir que o INSS 

previamente considerasse a possibilidade de reconhecimento da 

especial idade da at iv idade do segurado.  (TRF4,  AG 

5004175-75.2015.404.0000, Sexta Turma, Relator p/ Acórdão João Batista 

Pinto Silveira, juntado aos autos em 14/04/2015) (grifo nosso) Ante o 

exposto, verificada a carência da ação por falta de interesse de agir, nos 

termos do artigo 485, VI, do CPC, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. Condeno a parte requerente ao pagamento de 

honorários advocatícios em favor do requerido que arbitro em R$ 1.000,00 

(um mil reais), com fulcro no §8° do art. 85, do Código de Processo Civil, 

observado, contudo, a inexigibilidade da verba ante a gratuidade da justiça 

concedida ao autor, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC. Com o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos. P. R. I. CUMPRA-SE. Data registrada 

no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito em regime de 

colaboração

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006073-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - 411.298.901-63 (PROCURADOR)

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006073-72.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: EVANDRO 

GERALDO VOZNIAK EXECUTADO: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA 

SORRISO LTDA VISTOS ETC, Trata-se de Execução Fiscal. Intimada para 

dar prosseguimento no feito, com a juntada da CDA correta, a Fazenda 

Pública permaneceu inerte. É o relatório. Fundamento e decido. É sabido 

que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das partes, sob 

pena de afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e 

celeridade processual. Portanto, considerando-se que a parte interessada 

não promoveu os atos e diligências necessárias, abandonando a presente 

causa, é de rigor a extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC. 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover 

os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias; (...)” Ante o exposto, com fundamento no art. 485, 

III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito
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THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))
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GLOBAL DO VAREJO VISTOS ETC, Trata-se de Execução Fiscal. Intimada 

para dar prosseguimento no feito, a Fazenda Pública permaneceu inerte. É 

o relatório. Fundamento e decido. É sabido que o Poder Judiciário não pode 

ficar à mercê da vontade das partes, sob pena de afronta aos princípios 

constitucionais do devido processo legal e celeridade processual. 

Portanto, considerando-se que a parte interessada não promoveu os atos 

e diligências necessárias, abandonando a presente causa, é de rigor a 

extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC. Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; (...)” Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004166-28.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

SEBASTIANA ROCHA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. SEBASTIANA ROCHA, qualificado nos autos, propôs ação 

previdenciária em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, objetivando, em síntese, o reconhecimento do trabalho rural e 

urbano em tempo suficiente para obter aposentadoria por idade híbrida. 

Juntou documentos com a inicial. O pedido de tutela de urgência foi 

indeferido, no entanto, foi concedido os benefícios da gratuidade. 

Devidamente citada, a Autarquia Federal apresentou contestação, 

requerendo a improcedência do pedido inicial, sob o argumento de que a 

parte não preenche o tempo mínimo de carência estabelecido por lei para a 

concessão do benefício em tela. A parte autora apresentou réplica à 

contestação. O processo foi saneado, tendo sido designada audiência de 

instrução e julgamento onde a Autarquia demandada não compareceu, 

apesar de devidamente intimada para o ato, e na ocasião foram inquiridas 

as testemunhas da parte autora. É o relatório. Fundamento. Decido. O 

pedido de aposentadoria na modalidade híbrida está previsto no artigo 48, 

§ 3º da Lei 8.213/1991, vejamos: Art. 48. A aposentadoria por idade será 

devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 

65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se 

mulher. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) § 3o Os trabalhadores 

rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao disposto no § 

2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem 

considerados períodos de contribuição sob outras categorias do 

segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. Portanto, os 

requisitos cuja observância se exige são os seguintes: a) idade mínima: 60 

anos (mulher) e 65 anos (homem); c) carência de 180 meses no momento 

do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo, 

podendo ser utilizado como período de carência, o exercício da atividade 

rural devidamente comprovado com início de prova material corroborado 

pela prova testemunhal somado às contribuições com vínculos urbanos. 

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça submeteu o tema ao rito dos 

Recursos Repetitivos (TEMA 1007), o qual foi julgado reconhecendo a 

possibilidade de soma de lapsos de atividade rural, ainda que anteriores à 

edição da Lei 8.213/1991, sem necessidade de recolhimento de 

contribuições ou comprovação de que houve exercício de atividade rural 

no período contemporâneo ao requerimento administrativo ou implemento 

da idade, para fins de concessão de aposentadoria híbrida, desde que a 

soma do tempo de serviço urbano ou rural alcance a carência exigida para 

a concessão do benefício de aposentadoria por idade, e 

independentemente do tipo de atividade exercida no momento do 

implemento etário ou requerimento administrativo. (REsp 1674221/SP, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

14/08/2019, DJe 04/09/2019). Pois bem. Em análise do conjunto probatório, 

impende salientar que a parte autora não logrou êxito em comprovar a sua 

condição de trabalhadora rural. Apesar de comprovar o quesito etário 

para a concessão do benefício, uma vez que possui 73 (setenta e três) 

anos de idade, verifico que a autora não logrou êxito em demonstrar que 

exerceu atividade rural em regime de economia familiar. A parte autora 

juntou aos autos apenas as certidões de nascimento dos filhos que teve 

com o Sr. João Maria Joaquim Felix, sendo que a única certidão que 

consta a qualificação de ambos é a certidão de nascimento de “Eliane de 

Fátima Rocha Felix”, em 11/05/1985, onde o cônjuge da autora é 

qualificado como “operário’ e a autora como “do lar”, bem como a CTPS da 

autora, cujo único registro legível é de vínculo urbano da autora, como 

zeladora. Ademais, embora as declarações da prova testemunhal seja no 

sentido de que a autora e o Sr. João exerceram atividade rural em regime 

de economia familiar, verifica-se que divergem dos próprios fatos 

narrados na petição inicial, uma vez que a autora alega que “em busca de 

melhores condições de vida, mudou-se para Sorriso em 1988, onde 

passou a exercer atividades urbanas”, não obstante, nenhuma 

testemunha conhece a autora do período em que exerceu atividade rural 

em regime de economia familiar, ou seja, antes de 1988, além do fato de 

terem declarado que a autora exerceu atividade rural em Sorriso. A 

testemunha Katiane declarou: “Que conhece a autora há muito tempo; que 

acha que faz 20 anos que conhece a autora; que nesse período que 

conhece a autora ela conviva com o Sr. João; que eles plantavam coisas 

para comer, milho, feijão; que tinham pequenos animais, galinha, porco; 

que era para subsistência; que não tinham empregados e nem 

maquinários; que moravam juntos na mesma casa; que convivam como se 

casados fossem; que tinham filhos; que não sabe se eram casados no 

papel; que trabalhavam pra sustentar a casa”. A testemunha Neuza 

Pazinoto do Nascimento Dapont declarou: “Que conhece a Dona 

Sebastiana desde que chegou em Sorriso, que faz 25 anos; que 

conheceu a autora e o Sr. João no mesmo período; que desde que 

conheceu a autora e o falecido João eles trabalhavam na roça, plantando 

milho, criando galinha, porco; que era pra sustento da família; que não 

tinham empregados e nem maquinários, o serviço era braçal; que nesse 

período que conheceu a autora o Sr. João era esposo dela; que moravam 

juntos na mesma casa; convivam como se casados fossem; que não sabe 

se eram casados no papel; que tiveram filhos”. A testemunha Marizete de 

Fátima Ridio declarou: “Que conhece a autora e o Sr. João desde que 

moravam na mesma rua, que faz 16 anos; que desde que os conhecem, 

eles sempre foram trabalhadores rurais; que plantavam coisas normais de 

um sítio, pra consumo; mandioca, abacaxi, frutas; que acha que tinham 

vaquinhas, galinha; que era só pra subsistência; não tinham maquinários e 

nem funcionários; que nesse período que conhece a Sra. Sebastiana, o 

Sr. João era esposo dela; que moravam juntos na mesma casa, viviam 

como se casados fossem; que tiveram filhos; que ele que mantinha a casa 

e a autora dependia do autor; que não sabe dizer se eram casados no 

pape l ” .  Impor tan te  reg is t ra r  que  nos  au tos  de  n . 

1004108-25.2018.8.11.0040, onde a autora pugna pela concessão de 

benefício de pensão por morte, foi juntada o CNIS do Sr. João Maria, 

através do qual se verifica que este exerceu labor urbano durante 

praticamente todo o período que as testemunhas alegam que ele exercia 

trabalho rural juntamente com a autora, infirmando os fatos narrados na 

inicial. Assim, além da prova testemunhal contradizer a própria narrativa 

da petição inicial, sabe-se que prova exclusivamente testemunhal não é 

permitida para a comprovação do labor rural, conforme já se manifestou o 

STJ através da Súmula 149, vejamos: SÚMULA N. 149. A prova 

exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário. Assim, não 

havendo comprovação do labor rural a parte autora não faz jus ao 

benefício e aposentadoria por idade híbrida. Nesse sentido, vejamos 

julgados: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. 

TEMPO DE SERVIÇO RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Não se 

considera comprovado o exercício de atividade rural não havendo início de 

prova material complementada por prova testemunhal idônea. 2. Não 

comprovado o tempo de serviço rural, mesmo que remoto, a autora não 

faz jus à concessão da aposentadoria por idade híbrida. (TRF4, AC 

5005266-38.2018.4.04.7004, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, 

Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, juntado aos autos em 

18/12/2019) REVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. 

TEMPO RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENUNCIADO DA 

SÚMULA N. 149 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DA 
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PROVA TESTEMUNHAL EXCLUSIVAMENTE. RECURSO IMPROVIDO.1. 

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que 

rejeitou o pedido de aposentadoria por idade híbrida. 2. A sentença não 

merece reforma. A autora não juntou nenhum documento que sirva como 

início de prova material para demonstrar o desempenho de atividade rural. 

A certidão de casamento, celebrado em 2014, não registra a profissão 

dos cônjuges. Os demais documentos pertencem a terceira pessoa 

estranha ao grupo familiar da autora. 3. Afora isso, no período em que a 

autora alega ter trabalhado como segurada especial, houve recolhimento 

de contribuições individuais, isto é, entre 2009 e 2017. Essa circunstância 

demonstra que a absoluta ausência de início de prova material explica-se 

por ter trabalhado a autora - se trabalhou - como autônoma. Assim, a 

prova exclusivamente testemunhal não é apta ao reconhecimento da 

atividade como segurada especial, a teor do enunciado da súmula n. 149 

do STJ. 4. Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos 

do art. 46 da Lei n. 9.099/95. 5. Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da 

causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da assistência judiciária. 

6. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem. (AGREXT 

0003230-96.2017.4.01.3813, CARLOS HENRIQUE BORLIDO HADDAD, 

TRF1 - SEGUNDA TURMA RECURSAL - MG, Diário Eletrônico Publicação 

16/05/2019.) Logo, diante do cenário apresentado, ante a inexistência dos 

requisitos previstos em lei para a concessão do benefício previdenciário, 

não resta alternativa senão a improcedência do pleito. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, por consequência, DECLARO EXTINTO 

o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento 

de honorários advocatícios em favor do requerido que arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil reais), com fulcro no §8° do art. 85, do Código de 

Processo Civil, observado, contudo, a inexigibilidade da verba ante a 

gratuidade da justiça concedida ao autor, nos termos do artigo 98, §3º, do 

CPC. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos. P. R. I. 

CUMPRA-SE. Data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito em regime de colaboração

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002253-40.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO LOPES DE SOUZA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

Processo: 1002253-40.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 22/07/2020 Hora: 15:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002254-25.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO LOPES DE SOUZA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

Processo: 1002254-25.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 22/07/2020 Hora: 15:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010668-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARTEMIO ROHENKOHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRLENE RODRIGUES LOPES (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 07 de 

AGOSTO de 2019, às 08:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005144-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU ANTONIO NATH (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte Autora (advogado) para que se 

manifeste acerca da carta precatória devolvida, sobre os rumos da 

execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 

17 de abril de 2020 Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005002-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEANE MATOS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte exequente(advogado) para que se 

manifeste sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, 

considerando as consultas renajud, bacenjud negativas, sob pena de 

extinção. Sorriso/MT, 17 de Abril de 2020 Cristiane V. Kuhn tecnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000154-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INCOMAR - BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR MACHADO MARTINS (EXECUTADO)

JOSE MARIO FAVA (EXECUTADO)

J. M. F. MADEIRAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO MELO DE OLIVEIRA OAB - SP361307 (ADVOGADO(A))

MARILISA VERZOLA MELETI OAB - SP273642 (ADVOGADO(A))

MARCELO TEODORO DA SILVA OAB - SP192150 (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 
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impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 04 de 

SETEMBRO de 2019, às 11:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002213-92.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PIERRE LUIZ ROSSET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID MOREIRA DOS SANTOS 98040421187 (EXECUTADO)

MEDICE EDUARDO NOGUEIRA DA COSTA (EXECUTADO)

DAVID MOREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA GOMES DA SILVA OAB - MT23208/O-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002213-92.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes exequente e executada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação e a 

parte executada ciente de que, no ato, poderá apresentar embargos. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 22/07/2020 Hora: 09:50 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008833-23.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELI TREVELIN RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008833-23.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 12/08/2020 Hora: 08:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005355-07.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO CORREA MARINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA (REQUERIDO)

MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1005355-07.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/08/2020 Hora: 08:30 .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007665-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DALZO ITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR DALAVERA (EXECUTADO)

 

Processo: 1007665-20.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/08/2020 Hora: 08:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005396-71.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIBON TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA OAB - GO0034384A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1005396-71.2019.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente 

para se manifestar e informar o endereço atualizado da parte executada 

PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA para citação, no prazo de cinco dias. 

Sorriso/MT, 17 de abril de 2020 DEBORA VAZ DE MELO SA MARTINS 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008852-29.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008852-29.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 12/08/2020 Hora: 09:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008853-14.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA PEREIRA DA SILVA CORREIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008853-14.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 
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AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/08/2020 Hora: 10:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002311-43.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002311-43.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:SANDRA DA 

SILVA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA DIAS, 

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

29/07/2020 Hora: 15:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 17 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008879-12.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE DIAS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008879-12.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 12/08/2020 Hora: 10:30 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008880-94.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE DIAS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008880-94.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 12/08/2020 Hora: 10:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008928-53.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE KZYZANOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Processo: 1008928-53.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/08/2020 Hora: 13:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008936-30.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008936-30.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 12/08/2020 Hora: 13:50 .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001522-83.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITO BORTOLOMEDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IPEM/MT - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

CHIAROTTI TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS DA CUNHA OAB - RO2913-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte exequente (advogado) para que se 

manifeste sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, considerando a manifestação do executado Id. 

29072197 . Sorriso/MT, 17 de Abril de 2020 Cristiane V. Kuhn Tecnica 

Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008945-89.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADREIA BIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1008945-89.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/08/2020 Hora: 14:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008949-29.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008949-29.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 19/08/2020 Hora: 08:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008953-66.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DERLY PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008953-66.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 19/08/2020 Hora: 09:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008954-51.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO VIANA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008954-51.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 19/08/2020 Hora: 09:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-64.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA BENEDITA CORREIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA BENEDITA CORREIA SILVA OAB - MT12179-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA (REQUERIDO)

 

Processo: 1000001-64.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 19/08/2020 Hora: 09:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001280-22.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA MILLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1001280-22.2019.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 20403128, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 17 de abril de 

2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002315-80.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO GRIEBLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO OAB - MT26708/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ROSANE VIEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002315-80.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:FELIPE 

AUGUSTO GRIEBLER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANA 

CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: MARCIA ROSANE 

VIEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 29/07/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-48.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OILSON TREVISANUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000015-48.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 19/08/2020 Hora: 10:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006134-59.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIJANE FONTES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDENILSON DOS SANTOS AROUCHA (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 220 de 795



 

Processo: 1006134-59.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 16/06/2020 Hora: 15:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002320-05.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GARBIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA HYUNDAI (SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA) 

(REQUERIDO)

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002320-05.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:PAULO SERGIO 

GARBIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDIVANI PEREIRA SILVA 

POLO PASSIVO: SAGA HYUNDAI (SAGA PANTANAL COMERCIO DE 

VEICULO LTDA) e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

29/07/2020 Hora: 15:20 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 17 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004186-82.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO DE LIMA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER JERREM PEREIRA OAB - SP264652 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDUR DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004186-82.2019.8.11.0040. REQUERENTE: AURELIO DE LIMA E SILVA 

REQUERIDO: VANDUR DOS SANTOS OLIVEIRA Vistos etc. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de junho de 2020, às 

15h00min. Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes 

de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, 

sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010890-31.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDRE LUCIANO SCHEFFER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010890-31.2015.8.11.0040 Reclamante: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Reclamado: VANDRE LUCIANO SCHEFFER 

Vistos etc. Proceda-se com a REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO junto ao 

sistema BACEN-JUD, RENAJUD e SIEL. Ingressando a resposta nos autos, 

diga a parte reclamante, no prazo de cinco dias, em qual(is) endereço(s) 

deseja a citação/intimação do reclamado. Com a indicação, cumpra-se o 

ato obstado (citação/intimação), observando-se a data da audiência de 

conciliação agendada pelo Sistema PJE. Do contrário, conclusos para 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000375-80.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIR ANTONIO CAMPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR FERREIRA SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000375-80.2020.8.11.0040 Exequente: CLEUDIR ANTONIO CAMPO 

Executado: EDMAR FERREIRA SANTANA Vistos etc. Proceda-se com a 

REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO junto ao sistema BACEN-JUD, RENAJUD e 

SIEL. Ingressando a resposta nos autos, diga o exequente, no prazo de 

cinco dias, em qual(is) endereço(s) deseja a citação/intimação do 

executado. Com a indicação, cumpra-se o ato obstado (citação/intimação). 

Do contrário, conclusos para extinção. Intime-se. Cumpra-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003534-65.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003534-65.2019.8.11.0040 Reclamante: LARISSA INA GRAMKOW 

Reclamado: FABIANE GONCALVES DA SILVA Vistos etc. Proceda-se com 

a REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO junto ao sistema BACEN-JUD, RENAJUD e 

SIEL. Ingressando a resposta nos autos, diga a parte reclamante, no prazo 

de cinco dias, em qual(is) endereço(s) deseja a citação/intimação do 

reclamado. Com a indicação, cumpra-se o ato obstado (citação/intimação), 

observando-se a data da audiência de conciliação agendada pelo Sistema 

PJE. Do contrário, conclusos para extinção. Intime-se. Cumpra-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004419-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDELENE ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1004419-79.2019.8.11.0040 Exequente: LEOCADIA WILK APIO - ME 

Executado: ZILDELENE ALVES DE OLIVEIRA Vistos etc. Proceda-se com a 

REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO junto ao sistema BACEN-JUD, RENAJUD e 

SIEL. Ingressando a resposta nos autos, diga o exequente, no prazo de 

cinco dias, em qual(is) endereço(s) deseja a citação/intimação do 

executado. Com a indicação, cumpra-se o ato obstado (citação/intimação). 

Do contrário, conclusos para extinção. Intime-se. Cumpra-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002284-60.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GRANDO OAB - 006.484.061-13 (REPRESENTANTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ROSANE VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002284-60.2020.8.11.0040 Reclamante: J. G. B. e outros Reclamado: 

MARCIA ROSANE VIEIRA Vistos etc. Em análise do título acostado neste 

feito, constata-se a sua prescrição para cobrança na via executiva, eis 

que emitido em 21/08/2019 em que pese pós-datado para 25/10, nos 

termos do entendimento pacificado pelo STJ em sede de Recurso 

Repetitivo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA 

DIREITO CAMBIÁRIO E PROTESTO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ORDEM DE 

PAGAMENTO À VISTA. CÁRTULA ESTAMPANDO, NO CAMPO 

ESPECÍFICO, DATA DE EMISSÃO DIVERSA DA PACTUADA PARA SUA 

APRESENTAÇÃO. CONSIDERA-SE, PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 

APRESENTAÇÃO, AQUELA CONSTANTE NO ESPAÇO PRÓPRIO. 

PROTESTO, COM INDICAÇÃO DO EMITENTE DO CHEQUE COMO DEVEDOR, 

AINDA QUE APÓS O PRAZO DE APRESENTAÇÃO, MAS DENTRO DO 

PERÍODO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAMBIAL DE EXECUÇÃO. 

POSSIBILIDADE. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do 

CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), são as seguintes: a) a pactuação da 

pós-datação de cheque, para que seja hábil a ampliar o prazo de 

apresentação à instituição financeira sacada, deve espelhar a data de 

emissão estampada no campo específico da cártula; (grifo nosso) b) 

sempre será possível, no prazo para a execução cambial, o protesto 

cambiário de cheque, com a indicação do emitente como devedor. 2. No 

caso concreto, recurso especial parcialmente provido. (REsp 1423464/SC, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/04/2016, DJe 27/05/2016) Portanto, não acostado ao feito qualquer 

cártula com força executiva (art. 70 da Lei n. 57.663/66), recebo a inicial 

como reclamação, devendo ser retificada a autuação. Designe-se 

audiência de conciliação, após cite-se e intime-se a parte reclamada, com 

as advertências legais, e intime-se a reclamante. Às providências. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000036-24.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MOURA (EXEQUENTE)

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIEL FELIZARDO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000036-24.2020.8.11.0040 Reclamante: JOSE CARLOS MOURA e outros 

Reclamado: FRANCIEL FELIZARDO DA SILVA Vistos etc. A penhora de 

salário é possível, porém, deve provas nos autos de que o executado não 

possui outros bens capazes de solver a obrigação, dada a 

impenhorabilidade do salário, a qual só pode ser relativizada em casos 

pontuais, o que não se verifica nos autos. Nesta toada, determino a 

intimação do exequente para, no prazo de cinco dias, comprovar nos 

autos a inexistência de outros bens penhoráveis em nome do executado. 

Comprovada a inexistência, conclusos para análise do pedido de penhora 

do salário do executado. Sem prejuízo, intime-se o executado para, no 

prazo de cinco dias, formular proposta de acordo nos autos, ante o pedido 

do exequente. Por fim, cabe ao exequente, o qual detém o título executivo 

original, adotar as providências necessárias à inclusão do nome do 

devedor nos órgãos de restrição ao crédito. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006749-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS OAB - MT15741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006749-83.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS 

EXECUTADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos etc. 

Homologo a renúncia do valor excedente ao limite para pagamento de RPV, 

nos termos da petição retro. Assim, proceda-se com a elaboração de 

cálculo judicial, nos termos do art. 3º do Provimento n. 20/2020-CM, 

devendo, na sequência, ser procedida com a expedição de RPV, nos 

termos do art. 535 e seguintes do NCPC, bem como art. 5º do referido 

Provimento. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011193-45.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR J. ROSA SCHIRRMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8011193-45.2015.8.11.0040 Reclamante: GUIDO JOSE WALKER EIRELI 

Reclamado: GILMAR J. ROSA SCHIRRMANN Vistos etc. Indefiro a 

expedição de ofício/certidão de crédito para protesto do título 

exequendo/inserção nos órgãos de proteção ao crédito, visto que o autor 

detém o título original, podendo, portanto, adotar as providências 

necessárias ao protesto, sem necessidade de intervenção do Poder 

Judiciário. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010961-67.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DE ARAUJO FELIX (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE DO NASCIMENTO MOTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

8010961-67.2014.8.11.0040 Reclamante: LUANA DE ARAUJO FELIX 

Reclamado: FELIPE DO NASCIMENTO MOTOS - ME Vistos etc. Trata-se de 

embargos de declaração sob a alegação de que não foi analisada a 

documentação apresentada com a contestação, a qual comprovaria a 

ilegitimidade passiva do reclamado para figurar no polo passivo da ação 

(Num. 9595950). O reclamante rechaçou as alegações da reclamante 

(Num. 29596251). É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, 

nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Considerando que os 

embargos foram interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos e, no 

mérito, lhes DOU PROVIMENTO. De início, convém esclarecer que a 

apresentação da contestação, quando ausente o reclamado na audiência 

de conciliação, não elide a revelia. Porém, isso não impede o magistrado 

de analisar a documentação apresentada pelo reclamado, eis que a revelia 

pode não produzir os seus efeitos materiais, quando a prova dos autos 
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for contrária às alegações do reclamante. Da mesma forma, de rigor 

consignar que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e pode 

ser analisada, inclusive, de ofício pelo juiz (artigo 485, VI e §3º, do NCPC). 

Feitos tais esclarecimentos, analisando todo o contexto processual, 

denota-se, realmente, que o reclamado, antes da sentença e da audiência 

de conciliação apresentou contestação e documentos hábeis a indicar sua 

ilegitimidade passiva (Num. 968187) Senão vejamos: O reclamado juntou 

documentos que comprovam que encerrou suas atividades em 

21/01/2014, tendo, na oportunidade, vendido todos os seus equipamentos 

à terceiro, o qual, manteve o nome fantasia utilizado pelo reclamado, 

porém, abriu outro CNPJ, visto que, como sobredito, o reclamado encerrou 

suas atividades. O reclamado juntou, ainda, declaração da Câmara de 

Dirigentes Lojistas de Nova Monte Verde comprovando a sua desfiliação 

em 21/01/2014. Portanto, não seria possível ele inserir em 07/08/2014 a 

inscrição combatida neste feito. Carreou, também, o comprovante do CNPJ 

do terceiro que adquiriu seus equipamentos, o qual comprova que o 

terceiro: Eduardo, manteve o nome fantasia MEGA MOTOS, fatos que 

sequer foram objeto de impugnação pela reclamante em sede de 

contrarrazões aos embargos de declaração. Portanto, flagrante a 

ilegitimidade passiva do reclamado. Posto isso, CONHEÇO dos embargos 

de declaração manejados e lhes dou PROVIMENTO para REVOGAR a 

sentença prolatada em Num. 1484063, reconhecendo a ILEGITIMIDADE 

PASSIVA do reclamado, com o que, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos exatos termos do artigo 485, VI, do NCPC. 

Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011139-16.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO MARTINS BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN OSMAR DA ROCHA OAB - MT0004297A-B (ADVOGADO(A))

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

8011139-16.2014.8.11.0040 Reclamante: DAMIAO MARTINS BARBOSA 

Reclamado: OI S.A Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença por 

quantia certa manejada contra empresa em recuperação judicial. É o 

relatório. Decido. Pois bem, é público e notório que a OI teve seu plano de 

recuperação judicial aprovado em assembleia, portanto, há óbice ao 

prosseguimento do presente feito em relação à recuperanda, eis que, 

desde a data do pedido de recuperação judicial, a empresa executada se 

encontra impedida de efetuar qualquer pagamento, com fato gerador 

anterior ao pedido, fora do plano de recuperação judicial, devendo o 

exequente proceder a habilitação de seu crédito na recuperação judicial. 

Sobre o tema: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. 

IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. 

APROVAÇÃO DO PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. 

NOVAÇÃO RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, 

definiu a tese de que: "A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas" (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015). 2. É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor 

do prazo de suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado 

em conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, 

em regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o 

plano de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático 

das execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso 

temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo 

é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo 

após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, §1° e 7° §

§ 1° e 2° e 8° da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo 

tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da norma, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma série de consequencias 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, "para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral" 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido. (STJ – 4ª T. REsp 1212243/SP. Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, J. 01/09/2015, DJe 29/09/2015) Tecidas tais 

considerações é de fácil constatação que o presente feito deve ser 

extinto e arquivado, com a habilitação do crédito junto ao Juízo 

Recuperacional. Posto isso, EXTINGO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, X, do NCPC, devendo o credor 

habilitar seu crédito junto ao Juízo recuperacional. Preclusas as vias 

recursais, emita-se certidão de crédito ao reclamante, nos termos do 

cálculo de Num. 27059822, arquivando-se, na sequência. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008923-31.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CAMPOS MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: SERGIO CAMPOS 

MEDEIROS Reclamado: AZUL LINHAS AEREAS Processo nº. 

1008923-31.2019.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008925-98.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SOARES MAIA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: JULIANA 

SOARES MAIA CAMPOS Reclamado: AZUL LINHAS AEREAS Processo nº. 

1008925-98.2019.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000526-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER MELO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1000526-51.2017.8.11.0040 

VAGNER MELO NUNES TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Considerando que 

foi informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Procedo, 

neste ato, com a expedição do alvará judicial para transferência dos 

valores à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito Estado do Mato Grosso Poder Judiciário 

Tribunal de Justiça Sorriso / (PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE SORRISO Alvará Eletrônico n° 605662-8 / 2020 Sexta-feira, 17 de Abril 

de 2020 Este documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2017 

Tipo de Procedimento: Processo Número Único 1000526-51.2017.811.0040 

Requerente: VAGNER MELO NUNES Advogado: R J DE LIMA SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Requerido: TIM CELULAR S.A. Beneficiário: R 

J DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Conta Judicial 

4600115841098 Valor: R$ 8.417,20 (oito mil e quatrocentos e dezessete 

reais e vinte centavos) Autorizado: R J DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL 

DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 29.268.260/0001-24 Data de Emissão: 

17/04/2020 Titular Conta R J DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA CPF/CNPJ Titular Conta 29.268.260/0001-24 Banco Agência 

Conta Tipo Conta 748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A. 0804 648595 

Conta Corrente Forma Liberação T.E.D. Tipo Liberação Valor Valor Total 

para Zerar Conta Usuário: THAIS GIANOTTO ROSSATO Status: Solicitado 

Mensagem: Aguardando Assinatura Este documento é somente 

informativo.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

 Cod. Proc.: 128343 Nr: 4414-16.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA CRISTINA CONÇALVES DA SILVA, 

VALERIA APARECIDA LOPES, EDSON GERSON MACHADO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Militão De Freitas - 

OAB:19747/O, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, 

liberdade provisória com condições e/ou Prisão Domiciliar, veiculados pela 

defesa da denunciada Amanda Cristina.

 Intime-se o i. advogado para declinar o endereço onde os filhos da 

denunciada estão residindo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, oficie-se o conselho tutelar para a realização de estudo social em 

relação às crianças Antonella Cristina da Silva Machado de Moura, Debora 

Cristina da Silva Machado de Moura e Fabio Henrique da Silva de Sousa.

 No mais, conforme se deflui dos autos, certidão de fl. 230, a denunciada 

Valeria Aparecida Lopes não fora localizada para ser citada, 

impossibilitando o prosseguimento da presente ação penal e consequente 

designação de audiência instrutória, visto que este ainda não foi 

cientificada da presente demanda.

Sendo assim, considerando que a denunciada Amanda encontra-se presa 

preventivamente pelos presentes autos e que as várias tentativas de 

localizar a denunciada Valeria prolongariam desnecessariamente o tempo 

de sua segregação, e com fulcro no art. 80 do CPP, DETERMINO O 

DESMEMBRAMENTO dos presentes autos em relação à acusada Valeria 

Aparecida Lopes.

 Adiante, apresentada defesa preliminar pelos acusados Amanda Cristina 

Gonçalves e Edson Gerson Machado de Moura, nos termos do art. 55, §4º 

da Lei nº 11.343/2006, sem arguição de qualquer matéria preliminar, e 

estando a denúncia conforme com os critérios do art. 41, CPP; inexistindo 

quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; inexistindo, por ora, causas 

excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, salvo melhor instrução; 

havendo probabilidade da materialidade e da autoria, salvo, também, 

melhor instrução, recebo-a integralmente.

Distribua-se, registre-se e autue-se como ação penal.

Nos termos do artigo 394 do CPP c/c artigo 56 da Lei nº 11.343/2006, 

designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 14 de maio de 

2020, às 17hrs20min.

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 334640 Nr: 3075-98.2020.811.0055

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA, NASH 

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CONSTRUTORA SÃO FELIX CONST.E SAN. 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 334640

Vistos.

A Instrução Normativa SCA n. 02/2011 regulamenta “os procedimentos 

necessários aos processos dos pedidos de restituições dos valores de 

taxas e custas judiciais”.

No caso, a guia n. 47131, como se vê à fl. 29 e 31, foi recolhida pelo 

Requerente em duplicidade.

Logo, DEFIRO o pedido em questão.

PROMOVA-SE o necessário, na forma da Instrução Normativa SCA n. 

02/2011.

Tangará da Serra, 16 de abril de 2020.

ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Decisão

Pedido de Providências

Cód. 272359

Vistos.

Defiro a restituição dos documentos encartados aos autos do processo 

de Execução Fiscal cód. 10097, conforme requerido à fl. 122.

No mais, considerando que todas as determinações da fl. 45 foram 

cumpridas e não havendo outras providências a serem adotadas, entendo 

que o presente procedimento esgotou sua finalidade.

Desse modo, arquive-se mediante as baixas necessárias.
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Às providências.

Tangará da Serra, 16 de abril de 2020.

 ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 335220 Nr: 3466-53.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR FLORES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) ”Logo, da forma como requerido, uma vez que não se 

vislumbra a urgência alegada, INDEFIRO o pleito em questão, postergando, 

então, o cumprimento da medida liminar para quando do retorno das 

atividades normais desta unidade judiciária.Não obstante o conteúdo do 

vertente “decisum”, se devidamente comprovada nos autos a urgência 

vindicada, por meio de documentos idôneos para tanto, o pleito poderá ser 

revisto.AGUARDE-SE. INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 223970 Nr: 13338-34.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 Posto isso, INTIMEM-SE as partes em litígio acerca da conversão do 

bloqueio em penhora.Em seguida, diante da conta bancária informada nos 

autos, a Secretaria de Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do 

digno advogado e não se trate apenas de levantamento de honorários 

advocatícios, deverá certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para 

receber e dar quitação e, na hipótese de a parte exequente ser 

analfabeta, se (b) a procuração fora lavrada por instrumento público. 

Atendidas tais exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado.No entanto, 

na eventualidade de a procuração não satisfazer as exigências elencadas 

anteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto ao débito principal, ser 

expedido em nome da própria parte.Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará 

como solicitado. Se o prazo transcorrer “in albis”, EXPEÇA-SE, no tocante 

ao débito principal, alvará em nome da própria parte.Na hipótese de a 

conta bancária estar em nome da parte ou de se tratar apenas de 

levantamento de honorários advocatícios, EXPEÇA-SE alvará como 

solicitado, desde que se verifique que o digno advogado subscritor do 

requerimento possui procuração juntada aos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 336827 Nr: 4147-23.2020.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOVEU FRANCIOSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI JAQUES PRESTES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o estado civil 

ou a existência de união estável, a profissão, bem como o endereço 

eletrônico da parte demandada, nos moldes do artigo 319, inciso II, do CPC, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, 

do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 336867 Nr: 4161-07.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTISETORIAL NAO PADRONIZADO, BANCO BRADESCO 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJHOVANE PIRES MARTINS - 

OAB:27164/O, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, EMENDAR 

a inicial no que tange ao valor da causa (R$ 10.450,00 + R$ 820,56 = R$ 

11.270,56), além de promover o recolhimento da taxa e custas judiciais 

complementares, se houver, além de indicar o endereço eletrônico do 

demandado Banco Bradesco S/A, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, 

sob pena de extinção anômala, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo 

único, do CPC.Na mesma oportunidade deverá, ainda, apresentar o 

comprovante de quitação do título n. 20090/001, com vencimento em 

10/12/2019, no importe de R$ 820,56, mormente para a análise do pleito de 

liminar.Por fim, com a correção do valor da causa, PROMOVA-SE, 

igualmente, a retificação na distribuição e contadoria.ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9302 Nr: 1967-69.1999.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDFSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR A PARTE AUTORA, na pessoa 

de seu advogado(a), para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, 

quanto à certidão do Sr. Oficial de Justiça (fls. 178).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295971 Nr: 1492-39.2014.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RRV, RESENILDA PAULINA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DOS SANTOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR A ADVOGADA DA PARTE 

REQUERENTE, para que providencie a retirada da certidão de crédito 

expedida, que se encontra na contracapa dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 177299 Nr: 19417-97.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VACB, BFDCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 
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NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANI ALVES CHAGAS DO 

PINHEIRO - OAB:16,135, LUIZ PINHEIRO - OAB:2621

 Vistos.

Considerando a Portaria-Conjunta n. 247/2020 que definiu medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 17/06/2020, às 16h30min.

Intime-se conforme determinado à fl. 115.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 336779 Nr: 4131-69.2020.811.0055

 AÇÃO: Curatela->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCARLOS BENEDITO 

ANTONIO DE SOUZA - OAB:23421/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO:I – Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98), 

podendo ser revogado a qualquer momento.II - Recebo a petição inicial, 

uma vez que preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC.III - 

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).IV - DEFIRO a 

curatela provisória com fundamento no artigo 300, caput, do Código de 

Processo Civil, para tanto, DETERMINO seja nomeada como curadora 

provisória a Sra. Graziellen Franz Bevilacqua, lavrando-se o termo de 

compromisso, ficando autorizado, provisoriamente, a realizar os atos 

necessários para gerir e administrar os bens do curatelando Bruno 

Benedito Franz Bevilacqua, para fins de recebimento dos proventos a que 

fizer jus, ficando a curadora nomeada fiel depositária dos valores 

recebidos e também obrigada à prestação de contas quando instada para 

tanto, observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do CPC.V – 

Lavre-se o Termo de Curatela Provisória, devendo constar que fica 

terminantemente vedada à alienação ou oneração de quaisquer bens 

imóveis, móveis ou de qualquer outra natureza, pertencente ao 

interditando, salvo com autorização judicial.VI – DESIGNO o dia 

24/06/2020, às 16h00min., data em que será realizada a audiência de 

entrevista do interditando, devendo o mesmo ser citado na pessoa de sua 

Curadora Provisória, cientificando-o de que poderá, impugnar o pedido no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é 

facultado constituir advogado (CPC, arts.751 e 752).VII – INTIME-SE, ainda, 

os agentes da infância para realizar laudo de constatação na residência 

do curatelando, devendo-se entregar relatório no prazo de 20 (vinte) 

dias.Respondendo aos seguintes quesitos:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100731 Nr: 7788-73.2007.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEIA FERREIRA DE LIMA, JRDS, GILBERTO 

DOS SANTOS, DJALMA DOS SANTOS, MARCIA ANDREA ALVES DOS 

SANTOS, TATIANA TOCCHETTO DOS SANTOS, MOSAIR RODRIGUES 

CHAVES, JOSE AUREO DOS SANTOS, MARIA JUDETE DOS SANTOS 

CHAVES, MARIA SELMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE DANTAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O, MÔNIA FABIANA RODRIGUES CHAVES - 

OAB:11.122/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR A PARTE AUTORA, na pessoa 

de seu advogado, para que compareça na Secretaria da 2ª Vara Cível 

acompanhado da Sra. Vanderléia Ferreira de Lima para assinar o termo de 

renúncia de seu quinhão hereditário, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138918 Nr: 9348-11.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR A PARTE AUTORA, na pessoa 

de seu advogado(a), para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da devolução da Carta Precatória (fls. 156/158).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326399 Nr: 23533-73.2019.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JTDS, JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR A PARTE AUTORA, na pessoa 

de seu advogado, para que providencie a retirada do Formal de Partilha 

expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 61245 Nr: 2829-59.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVO FOLLE, VALMOR LUIZ FOLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CESAR DE SOUZA 

MORENO - OAB:25733/O

 Autos nº: 61245.

Vistos,

Processo decidido durante a vigência da Portaria Conjunta 249/2020 

(Pandemia COVID-19).

Seguem as informações prestadas.

Cumpra-se a decisão proferida pelo E. Relator do AI (fls. 316).

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 16 de abril de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 321121 Nr: 19701-32.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIONE APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LIDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 Autos nº: 321121.
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Vistos,

Analisando os autos, verifico que foi indeferida a tutela de urgência 

pugnada (fls. 40/43).

Mesmo assim, a parte autora passou a fazer depósitos judiciais nos autos 

de valores que entende corretos (fls. 59 e seguintes).

Às fls. 112 foi noticiada a existência de uma ação de busca e apreensão 

na 5ª Vara desta Comarca, sendo que o cartório certificou às fls. 113 que 

aquele juízo é prevento.

É o necessário à análise e decisão.

Considerando que esta ação e a busca e apreensão mencionada que 

tramita na 5ª Vara Cível possuem identidade de causa de pedir (mesmo 

contrato de financiamento), a medida que se impõe é o reconhecimento da 

conexão entre elas, para que possam ser reunidas e julgadas 

conjuntamente, a fim de se evitar decisões conflitantes ou contraditórias, 

devendo ser destacado que nenhuma delas foi sentenciada.

 Uma vez constatada a necessidade de reunir as ações, deve ser agora 

verificado qual dos juízes está prevento. Essa celeuma é dirimida pelo art. 

59 do Código de Processo Civil que dispõe que: “O registro ou a 

distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”.

Assim, verifico que a ação código nº 320388, que tramita na 5ª Vara Cível, 

foi a primeira a ser distribuída, razão pela qual, o juízo da 5ª Vara Cível é o 

prevento.

Ante o exposto, reconheço a conexão da presente ação com a ação 

código nº 320388 e determino a remessa dos autos à 5ª Vara Cível desta 

Comarca de Tangará da Serra-MT, juízo prevento, para que sejam 

reunidos os feitos para julgamento conjunto.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 336858 Nr: 4156-82.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO HERICSON ROMAGNOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OESTE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO QUEIROZ - OAB:23393-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela postulada para determinar 

que a parte requerida solucione definitivamente os problemas 

apresentados no veículo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

intimação desta decisão, devendo nesse período disponibilizar outro 

veículo similar à parte autora, o que deverá ser feito no dia em que o 

veículo do autor for recolhido para reparo, tudo sob pena de multa diária 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada por agora em R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais).Deixo de designar audiência de conciliação, uma vez que os 

prazos estão suspensos e não há pauta para breve em razão da Portaria 

Conjunta 281/2020.Cite-se e intime-se a parte Requerida, advertindo-a que 

o prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

citação. Quedando-se a Requerida inerte, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 do CPC. Na 

hipótese de a parte Requerida alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte Requerente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.Por fim, defiro a inversão do ônus 

probatório, por estarem presentes os requisitos previstos no art. 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor.Intimem-se e cumpra-se. Tangará 

da Serra/MT, 16 de abril de 2020.Anderson Gomes JunqueiraJuiz de 

Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106146 Nr: 4865-40.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE BENEDITO ALVES DOS SANTOS, CIRINEU 

DO NASCIMENTO SANTOS, SILVANO NASCIMENTO DOS SANTOS, 

SIRLENE DO NASCIMENTO SANTOS, SILVANA APARECIDA DO 

NASCIMENTO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LATUFE 

CARNEVALE TUFAILE - OAB:164.516-SP, FERNANDO LATUFE 

CARNEVALE TUFAILE - OAB:16.182-A/MT, VALDOMIRO JORLANDO 

JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158584 Nr: 7178-95.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL BARBOSA DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o Alvará expedido às fls. 162 foi cancelado por 

inconsistência de dados, uma vez que foi efetuado conforme dados 

constante da petição de fls. 152, todavia o patrono da requerente corrigiu 

os dados bancários informando os dados corretos às fls. 155. Diante 

disto, IMPULSIONO o feito para expedição de Alvará de levantamento de 

valores conforme dados bancários informados às fls. 155.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 171966 Nr: 13553-78.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO LUIS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:OAB/MT 18303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto julgo IMPROCEDENTE o pedido inaugural formulado pelo 

requerente em face do MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA e revogo a 

liminar deferida as fls.498/500.

Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em face da sucumbência, arcará o autor com o pagamento das custas, 

despesas processuais e honorárias advocatícios, fixadas em 10% do 

valor da causa atualizado.

É firme o entendimento de que deve haver condenação do beneficiário da 

justiça gratuita ao pagamento de honorários advocatícios, ficando, 

entretanto, tal obrigação suspensa, enquanto durar a situação de 

pobreza, pelo prazo de até 5 anos, nos termos art. 98, §3º do CPC.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 119102 Nr: 9021-37.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDENI LUCAS LOCKS, OSNI LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT, VINÍCIUS BARNES - OAB:56242/oab-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O
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 Vistos.

Cuida-se de execução de título executivo extrajudicial movida por Banco 

De Lage Landen Brasil S.A em face de Sedeni Lucas Locks, OSNI LOCKS 

ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 1088/1095, as partes informaram que 

compuseram acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram 

pela sua homologação.

Às fls. 1102/1111 os requeridos peticionaram nos autos informando o 

cumprimento dos termos do acordo conforme documentação anexa.

Após a prolação de sentença homologatória às fls. 1197/v, a instituição 

financeira exequente se manifestou às fls. 1214 informando o 

cumprimento integral do acordo firmado entre as partes e pugnou pela 

extinção do feito, o levantamento das constrições efetivadas nos autos e 

o desentranhamento das pelas que instruíram a inicial e entrega a o 

exequente.

Instado o executado manifestou-se à fl. 1215, pugnando pela extinção do 

feito e levantamento das penhoras nos autos.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

Relatei o necessário. Decido.

O feito comporta imediato julgamento, visto que satisfeita a obrigação 

pelos executados, fato que reflete na extinção da ação.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor o 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional, sendo certo, ainda, que a extinção vai ao 

encontro dos interesses das partes.

Posto isso, na forma do art. 924, II, do NCPC, julgo extinto presente feito 

pelo pagamento do crédito cobrado.

Eventuais custas finais e honorários nos termos da sentença de fl. 1197.

Proceda-se o levantamento das constrições efetivadas nestes autos com 

as devidas comunicações e baixas necessárias.

Defiro ainda o desentranhamento das peças que instruem à inicial com 

entrega ao exequente ou seu representante devendo ser substituída por 

cópias.

Publique-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 311676 Nr: 12094-65.2019.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIO LAURENTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FROIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON ALVES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 18940/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élio Miguel da Silva - 

OAB:24.594/0, RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - 

OAB:OAB/MT 24867/B

 Ex positis, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos aduzidos nos embargos 

reconhecendo a idoneidade do contrato que instruí a inicial e JULGO 

PROCEDENTE a presente ação monitória, constituindo, de pleno direito, o 

título executivo judicial, nos termos constantes na inicial. com a obrigação 

de pagar o débito mencionado na inicial no valor de R$ 15.000,00 a título 

de comissão de corretagem devida à parte autora, devidamente atualizado 

pelo INPC desde a assinatura do contrato de compra e venda e acrescidos 

de juros legais de 1% ao mês desde o a citação do devedor, determinado, 

por conseguinte, a conversão do mandado monitório em mandado 

executivo.Condeno ainda o requerido ao pagamentos de custas e 

honorários arbitrados em 10% do valor da causa.Por fim, DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 

do CPC.P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações 

e baixa de estilo.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 316072 Nr: 15627-32.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOMAS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT-13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - 

OAB:25162-0-MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 3º 

do Decreto-lei 911/69, consolidando a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do veículo objeto dos autos, nas mãos do proprietário fiduciário, 

tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.Cumpra-se o 

autor o disposto no artigo 2º do Dec. Lei 911/69 e oficie-se ao DETRAN, 

comunicando estar o requerente autorizado a proceder à transferência a 

terceiros que indicar.Proceda-se a baixa da restrição incluída à fl. 

55.Condeno o requerido a efetuar o pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da dívida, 

corrigidos desde o ajuizamento, considerando-se a singeleza da lide, seu 

caráter repetitivo e a ausência de resistência.Por fim, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Publique-se, intimem-se e se 

cumpra.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 319019 Nr: 18002-06.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIOMAS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTOES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos,

Cuida-se de ação de consignação em pagamento proposto por Biomas 

Soluções Ambientais Ltda em desfavor de Banco Bradesco S/A, em razão 

da inadimplência e da negativa da instituição financeira em realizar a 

negociação individual das cédulas bancárias na qual figura como 

devedora. Requereu já em sede liminar o deferimento da consignação dos 

valores inadimplidos referente a édula bancária nº 011.399.258 para 

afastar eventual constituição em mora pela instituição financeira e evitar a 

busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Recebida a inicial, indeferiu-se a liminar de consignação (fls. 60/61.

 Contudo, à fl. 69, a parte requerente postula pela desistência da ação.

Em seguida os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil “os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12 §2°, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Outrossim, considerando que o requerido sequer foi citado, cabível a 

desistência da ação, independente de concordância do mesmo.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO para declarar extinto o processo 

sem resolução do mérito da causa.

Custas pelo requerente, visto que desistente da ação. Honorários 

advocatícios incabíveis ante a ausência de angularização da lide.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

P.I.C.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 119107 Nr: 9024-89.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDENI LUCAS LOCKS, IVONETE RAFFAELLI 
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LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Posto isso, na forma do art. 924, II, do NCPC, julgo extinto presente feito 

pelo pagamento do crédito cobrado.Eventuais custas finais pelos 

executados e honorários nos termos da sentença de fl. 1544.Proceda-se 

o levantamento das constrições efetivadas nestes autos com as devidas 

comunicações e baixas necessárias.Defiro ainda o desentranhamento das 

peças que instruem à inicial com entrega ao exequente ou seu 

representante devendo ser substituída por cópias.Por fim, nos termos da 

cláusula 12.1 do acordo homologado (fl. 1378), proceda-se o imediato 

levantamento do valor fixo de R$5.617,80, em favor da sociedade de 

advogados que patrocina o exequente devendo ser observados os dados 

bancários em fl. 1378/v.Os valores remanescentes depositados nos autos 

à fl. 967, nos termos da cláusula 12.2, deverão ser librados em favor do 

executado Osni Locks, observando-se os dados indicados à fl. 

1378/v.Publique-se, intimem-se e se cumpra.Com a liberação das 

penhoras, dos valores depositados e preclusas as vias impugnativas, 

arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 119108 Nr: 9025-74.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDENI LUCAS LOCKS, IVONETE RAFFAELLI 

LOCKS, ELENITA LOCKS, OSNI LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT, VINÍCIUS BARNES - OAB:56242/oab-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Vistos.

Cuida-se de execução de título executivo extrajudicial movida por Banco 

De Lage Landen Brasil S.A em face de Sedeni Lucas Locks, e Outros 

todos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Após a prolação de sentença homologatória às fls. 805, a instituição 

financeira exequente se manifestou à fl. 855 informando o cumprimento 

integral do acordo firmado entre as partes e pugnou pela extinção do feito, 

o levantamento das constrições efetivadas nos autos e o 

desentranhamento das peças que instruíram a inicial e entrega a o 

exequente.

Instado o executado manifestou-se à fl. 1215, pugnando pela extinção do 

feito e levantamento das penhoras nos autos.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

Relatei o necessário. Decido.

O feito comporta imediato julgamento, visto que satisfeita a obrigação 

pelos executados, fato que reflete na extinção da ação.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor o 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional, sendo certo, ainda, que a extinção vai ao 

encontro dos interesses das partes.

Posto isso, na forma do art. 924, II, do NCPC, julgo extinto presente feito 

pelo pagamento do crédito cobrado.

Eventuais custas finais pelos executados e honorários nos termos da 

sentença de fl. 805.

Proceda-se o levantamento das constrições efetivadas nestes autos com 

as devidas comunicações e baixas necessárias.

Defiro ainda o desentranhamento das peças que instruem à inicial com 

entrega ao exequente ou seu representante devendo ser substituída por 

cópias.

Publique-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 119103 Nr: 9026-59.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDENI LUCAS LOCKS, OSNI LOCKS, ELENITA 

LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT, VINÍCIUS BARNES - OAB:56242/oab-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Vistos.

Cuida-se de execução de título executivo extrajudicial movida por Banco 

John Deere S.A em face de Sedeni Lucas Locks, e Outros todos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Após a prolação de sentença homologatória do acordo entre as partes à 

fl. 1544, a instituição financeira exequente se manifestou à fl. 1561 

informando o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes e 

pugnou pela extinção do feito, o levantamento das constrições efetivadas 

nos autos e o desentranhamento das peças que instruíram a inicial e 

entrega a o exequente.

Instado o executado manifestou-se à fl. 1562, pugnando pela extinção do 

feito e levantamento das penhoras nos autos.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

Relatei o necessário. Decido.

O feito comporta imediato julgamento, visto que satisfeita a obrigação 

pelos executados, fato que reflete na extinção da ação.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor o 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional, sendo certo, ainda, que a extinção vai ao 

encontro dos interesses das partes.

Posto isso, na forma do art. 924, II, do NCPC, julgo extinto presente feito 

pelo pagamento do crédito cobrado.

Eventuais custas finais pelos executados e honorários nos termos da 

sentença de fl. 1544.

Proceda-se o levantamento das constrições efetivadas nestes autos com 

as devidas comunicações e baixas necessárias.

Defiro ainda o desentranhamento das peças que instruem à inicial com 

entrega ao exequente ou seu representante devendo ser substituída por 

cópias.

Publique-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 55568 Nr: 5118-96.2006.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIO BRAZ BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, João Carlos Hidalgo Thomé - OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT 19.645A, FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 Vistos,

Considerando a imprescindibilidade da manifestação do perito acerca das 

discordâncias apresentadas pela instituição financeira, reitere-se a 

intimação do perito para manifestação acerca dos termos da impugnação 

apresentada às fls. 7135/7137, fixando o prazo de 15 dias para resposta.

Apresentada manifestação, oportunize-se o contraditório à ambas as 

partes e em seguida retornem os autos conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 336854 Nr: 4152-45.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTINA VIANEZA MENEZES SANTOS FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE FATIMA LANI - 

OAB:16059-O/MT, LO-RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - 

OAB:25645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, considerando que ao menos neste momento não restou 

evidenciado quaisquer abusividades praticadas pela instituição financeira 
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na concessão do empréstimo e na cobrança dos encargos de acordo com 

o limite da margem de consignação do débito em aberto em folha de 

pagamento, reputo inexistentes os requisitos autorizadores da medida 

liminar.Assim, ante a ausência de probabilidade do direito, pela não 

comprovação da abusividade na contratação do empréstimo e das 

cobranças do empréstimo, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela para suspensão dos descontos.Tendo em vista a ausência de 

verossimilhança nas alegações da parte requerente, visto que se mostra 

inerente a operações de cartão de crédito o lançamento em crédito 

rotativo do saldo devedor, quando o devedor realiza apenas o pagamento 

mínimo contratado, não se podendo presumir de uma operação realizada, 

ao menos do que se extrai dos autos neste momento, dentro dos padrões 

de normalidade do mercado, que tenha sido realizada de forma a ludibriar 

a autora, indefiro a inversão do ônus da prova.[...].Desse modo, 

prossiga-se o feito em seus ulteriores termos devendo ser observado o 

disposto no art. 335 do CPC de 2015, citando-se o requerido para 

contestar a inicial no prazo legal.Ressalte-se no mandado que, 

quedando-se os requeridos inertes, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 344, do CPC.

[...].Outrossim, forte no princípio da cooperação, no prazo da contestação, 

deverá a parte requerida colacionar aos autos cópia do(s) contrato(s) 

celebrado(s) entre as partes e esclarecer a forma de levantamento dos 

valores, liberados em favor da requerente, bem como dos meios 

disponibilizados para a quitação da integralidade do débito 

financiado..Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 336868 Nr: 4163-74.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDUSSIA FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM 

DIREITOS CREDITORIOS NP., CERAMICA LANZI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJHOVANE PIRES MARTINS - 

OAB:27164/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com tais ponderações, atento ao preenchimento dos requisitos legais, 

DEFIRO a antecipação de tutela postula, para determinar que a requerida 

Fidussia Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NP suspenda 

imediatamente as cobranças advindas dos alegados débitos cedidos pelo 

segundo requerido Cerâmica Lanzi Ltda., no valor de R$ 4.355,01 ou 

qualquer dívida oriunda das Notas Fiscais nº 272844, 273085 273248, 

273423, 255261, 255262, 255507, inclusive levantando restrições 

existentes e/ou abstendo-se de inserir restrições junto aos órgãos de 

proteção ao crédito e cartório de protesto, sob pena de aplicação de multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-se esse preceito 

cominatório a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).Outrossim, nos 

termos da Portaria Conjunta n.º 247/2020, a qual adotou medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário de 

Mato Grosso e com fulcro nos princípios da celeridade processual, 

razoável duração do processo e cooperação, postergo a designação de 

audiência de conciliação para momento posterior, caso as partes 

manifestem interesse na composição.Ressalta-se que a conciliação e 

outros métodos de solução consensual de conflito poderão ser realizados 

a qualquer tempo e deverão ser estimulados por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive 

extrajudicialmente.Desse modo, prossiga-se o feito em seus ulteriores 

termos devendo ser observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015, 

citando-se o requerido para contestar a inicial no prazo legal.Ressalte-se 

no mandado que, quedando-se os requeridos inertes, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos 

artigos 350 e 351, do Código de Processo Civil, será oportunizado a parte 

autora a manifestação em 15 dias, produzindo as provas que entender 

necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 336868 Nr: 4163-74.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LORENZETTI 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDUSSIA FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM 

DIREITOS CREDITORIOS NP., CERAMICA LANZI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJHOVANE PIRES MARTINS - 

OAB:27164/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR 

COPIA DOU NUMERO DOS PROTESTOS , REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 

DESCRITAS NA LIMINAR COMO SENDO: das Notas Fiscais nº 272844, 

273085 273248, 273423, 255261, 255262, 255507, NO PRAZO LEGAL 

PARA ENVIAR AO CARTORIO LOCAL.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 336817 Nr: 4143-83.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LJM, ELAYNE JOCELYM MULLER, EMERSON DANIEL 

MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CARDOZO DALTO - 

OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS: 336817

Vistos,

Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por L. J. M., 

representado por seus genitores, Elayne Jocellym Muller e Emerson Daniel 

Muller em desfavor de Unimed Vale do Sepotuba Ltda., todos qualificados 

no encarte processual em epígrafe.

Assevera a parte autora que possui convênio com a requerida, a qual 

contratualmente lhe fornece o direito de receber tratamento médico, sendo 

de abrangência nacional, contudo, a cooperativa negou a realização do 

tratamento fisioterápico, sob amparo da Resolução Normativa n.º 428/2017 

(doc. 11).

Sustenta a parte autora que, durante a gestação, Elayne Jocellym Muller 

foi diagnosticada com toxoplasmose, recebendo tratamento para tanto.

Aduz que o requerente nasceu em 21/12/2018, com 38 semanas e 

desconforto respiratório, sendo encaminhado para a UTI neonatal, com 

desenvolvimento de pneumonia e convulsões.

Em 05/09/2019, diante do desenvolvimento anormal do requerente, o 

mesmo passou por consulta com a Neurologia Infantil, Dra. Viviane Cabral 

Quixabeira, sendo prescrito fisioterapia pelo método Bobat e pelo 

protocolo PediaSuit, bem como Exame Completo para investigação 

genética.

No entanto, houve a negativa do tratamento de fisioterapia pelo protocolo 

PEDIASUIT, visto que não se encontra no rol de procedimentos da 

Resolução Normativa 428/2017.

Em que pese ao Exame Completo para investigação genética, os genitores 

do requerente optaram por realizá-lo fora da rede da cooperativa, 

justificando-se no histórico de negativa da requerida quanto a esta 

solicitação.

Assim, afirmam que solicitaram verbalmente o reembolso do valor de 

R$5.2900,00 pago ao laboratório Mendelics para realização do exame, 

sendo indeferido o pedido por ausência de cobertura do plano de saúde.

Desse modo, pugna pela concessão de tutela de urgência para que a 

requerida autorize o procedimento fisioterapia pelo método PEDIASUIT, 

ante a existência de prescrição medida e urgência na realização. Além 

disso, pugna que seja realizada junto a clínica Reabilitar, conveniada da 

requerida e local que o requerente realiza outros tratamento. E, no mérito, 

a confirmação da tutela e reembolso pelo valor desembolsado na 

realização do Exame Completo.

Com a inicial vieram os documentos.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

As tutelas em si, sofreram diversas alterações e inovações trazidas pelo 

atual Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

O novo diploma substituiu a sistemática do processo cautelar e da tutela 

antecipada (antigo CPC, artigo 273), dedicando um Título a chamada 

“Tutela Provisória” (NCPC, artigos 294 a 311), comportando as espécies 
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“Tutela de urgência” e “Tutela de Evidência”.

Segundo vaticina Cassio Scarpinella Bueno:

 A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º). (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24).

Como descrito acima, a tutela de urgência será deferida quanto houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ao 

resultado útil do processo.

Desse modo, para o deferimento da tutela de urgência, exige a lei a 

correspondência ou correlação entre os fatos afirmados pelo autor e uma 

hipótese legal que lhe assegura o direito reclamado, prova pré-constituída 

ou pré-concebida dos fatos alegados na inicial; a concorrência de 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou a 

possibilidade de absoluta ineficácia do provimento definitivo se o bem da 

vida não for reconhecido e assegurado o seu recebimento na abertura do 

itinerário procedimental; ou que fique caracterizado o abuso de direito de 

defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

Por seu turno, o artigo 497 do Código de Processo Civil disciplina que “na 

ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se 

procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará 

providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático 

equivalente”.

Na hipótese vertente, há liame contratual, vinculando obrigações e direitos 

entre as partes. De um lado a prestação de serviços médicos alcançados 

pelo respectivo plano, coberturas e assistências atinentes a tais serviços 

e, de outro, o pagamento da mensalidade acordada.

Deve-se registrar que a questão relacionada à saúde reflete serviço 

público com características específicas, pois surge como uma das formas 

de garantia do direito à vida localizado no caput do artigo 5º da CRFB/88, 

caracterizando-se como cláusula pétrea. O artigo 6, caput e o artigo 196 

da CF preocuparam-se em estabelecer que a saúde é um direito de todos 

e também um dever do Estado.

Ao presente caso se aplicam as disposições do Código de Defesa do 

Consumidor (Lei n. 8.078/90), no artigo 2º, define consumidor como sendo 

toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 

como destinatário final e, como fornecedor, nos termos do artigo 3º, toda 

pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 

como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de 

serviços.

Para a proteção consumerista, de outro lado, tal como ressalta do artigo 

3º, § 2º, enquadram-se no conceito de serviço qualquer atividade, 

fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as 

de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária salvo as 

decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Com a presente demanda, vista a parte autora que a Unimed Vale do 

Sepotuba autorize a realização do tratamento fisioterápico Protocolo 

PEDIASUIT.

A requerida Unimed Vale do Sepotuba amparou o indeferimento do pedido, 

sob o argumento de que tratamento PEDIASUIT não integra o rol de 

procedimentos e eventos de saúde da ANS, consoante a Resolução 

Normativa 428/2017.

Os documentos colacionados aos autos pelo requerente, notadamente os 

laudos médicos (doc. 10 e 14), apontam a enfermidade e a necessidade 

de tratamento descrito na exordial.

Outrossim, restou demonstrada a necessidade do procedimento pleiteado, 

bem como a urgência, porquanto se trata de uma situação que implica em 

risco de comprometimento neurológico, de coordenação motora e, ainda 

em evolução de locomoção.

O tratamento fora proposto pelo médico da parte autora, conforme os 

aludidos laudos. Então, depara-se com caso em que médico especialista 

recomenda determinado tratamento e, bem por isso, é de assegurar ao 

beneficiário do plano de saúde o que lhe fora apresentado como essencial 

para tratamento de sua enfermidade.

Aliás, a liberação/autorização de um procedimento, inclusive, indicado por 

médico especialista não pode ser limitada aos casos em que a Agência 

Nacional de Saúde prevê cobertura obrigatória aos planos de saúde.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE 

SAÚDE. ILEGITIMIDADE ATIVA. COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO NÃO 

AUTORIZADO. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Os 

beneficiários dos planos de saúde ostentam legitimidade ativa para propor 

ação contra as seguradoras, mesmo que o contrato tenha sido firmado 

por intermédio de terceira pessoa, pois ambas têm responsabilidade pela 

prestação do serviço contratado. 2. Aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor às hipóteses em que a ré é prestadora do serviço de plano de 

saúde, nos termos do que dispõe a Súmula nº 469 do Superior Tribunal de 

Justiça. 3. É ilícita a conduta da operadora de plano de saúde em não 

prestar o tratamento necessário e adequado ao consumidor. A 

autorização de um procedimento, pleiteado pelo beneficiário e indicado por 

seu médico, não pode ficar limitada aos casos em que a Agência Nacional 

de Saúde prevê cobertura obrigatória. 4. O beneficiário, ao contratar o 

plano de saúde particular, tem a legítima expectativa de ter o devido 

atendimento médico. A recusa injustificada à cobertura do tratamento 

recomendado pelo médico afeta o estado emocional e psicológico da parte 

contratante, configurando dano moral. 5. O arbitramento do valor 

indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que 

provoque o enriquecimento da vítima, nem tão pequena que se torne 

inexpressiva. Demonstrado que o valor fixado na sentença é compatível 

com o dano sofrido, deve ser mantido. 6. Apelação da Ré conhecida, mas 

não provida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelação da 

Autora conhecida, mas não provida. Unânime.” (TJDFT. Acórdão n. 

906963, 20140111750797APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Revisor: MARIA 

DE LOURDES ABREU, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2015, 

Publicado no DJE: 23/11/2015. Pág.: 256) (negrito nosso)

Outrossim, a recusa de tratamento, na forma prescrita pelo especialista, 

há que ser considerada abusiva, porquanto não se verifica a exclusão da 

enfermidade que acomete o requerente e, portanto, não cabe a operadora 

de saúde definir a quais tratamentos o paciente deve, ou não, ser 

submetido.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. DANO 

MORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. "O contrato de plano de saúde pode limitar 

as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, 

delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento 

da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp n. 622.630/PE, 

Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 

18/12/2017). 2. A recusa indevida da operadora de plano de saúde a 

autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano 

moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do enfermo, 

comprometido em sua higidez físico-psicológica. Precedentes. 3. Agravo 

interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1263533/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

16/05/2019, DJe 23/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. DANO 

MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE 

E DA RAZOABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "O contrato 

de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe 

sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e 

técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da 

cobertura" (AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Relatora Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 18/12/2017). 2. O recurso 

especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no 

contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 

do STJ. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que seria 

indevida a recusa ao procedimento a que a agravada deveria ser 

submetida. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas 

produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 4. A recusa indevida 

da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento do segurado é 

passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação 

de aflição e angústia do enfermo, comprometido em sua higidez 

físico-psicológica. Precedentes. 5. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização arbitrado na origem, 

a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula n. 

7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo 
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Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação 

em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt 

no AREsp 1338481/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018)

Ressalta-se que STJ entende que o Rol de Procedimentos do CONSU e de 

Resoluções da ANS é exemplificativo, porquanto não se pode excluir um 

tratamento simplesmente por não constar na lista da ANS.

Nessa linha:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 

PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO CONTRATUALMENTE. DOENÇA 

COBERTA PELO PLANO. LISTA DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL 

EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. AGRAVO 

DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no 

sentido de que, embora não seja vedada a inclusão de cláusulas 

restritivas no contrato de plano de saúde, é abusiva aquela que exclui o 

custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do 

tratamento indicado pelo médico, voltado à cura de doença com cobertura 

contratual. 2. Está pacificado neste Tribunal o entendimento de que não se 

pode excluir um tratamento simplesmente por não constar da lista de 

procedimentos da ANS, haja vista se tratar de rol meramente 

exemplificativo e que, por isso, não afasta o dever de cobertura do plano 

de saúde. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1760883/CE, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

12/08/2019, DJe 20/08/2019)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADOR 

DE AUTISMO. INDICAÇÃO DE FISIOTERAPIA MOTORA GLOBAL (MÉTODO 

ABA) - RECUSA NO CUSTEIO - PROCEDIMENTO AUSENTE DO ROL DAS 

COBERTURAS EXCLUÍDAS. ABUSO CONFIGURADO. PERIGO DE DANO. 

ART. 300 DO CPC/2015. TUTELA DEFERIDA E MANTIDA. RECURSO NÃO 

PROVIDO. A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob 

a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de 

ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios 

disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano 

adquirido. O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor 

condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao 

combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a 

prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte 

científico. (TJMT. AI 1003839-72.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 20.05.2019)

PLANO DE SAÚDE. Decisão que deferiu tutela antecipada. Paciente 

portador de transtorno do espectro autista. Indicação médica para 

acompanhamento multidisciplinar (psicoterapia pelo método ABA, 

fonoterapia e terapia ocupacional). Recurso da ré fundado na existência 

de limitação contratual. Alegação da ré de que a limitação observa o rol da 

ANS. Incidência da Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça, devendo 

prevalecer a indicação médica. Probabilidade do direito do autor 

constatada. Risco de dano irreparável ao paciente. Multa diária de R$ 

1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00 que atende ao princípio da 

razoabilidade. Recurso desprovido. (TJSP. AI 2018381-27.2020.8.26.0000, 

6ª Câmara de Direito Privado, Relator Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. e 

p. 18.02.2020).

Ademais, as cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de 

assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas 

de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da 

dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.

Com tais ponderações, atendo ao preenchimento dos requisitos legais, 

defiro a tutela de urgência para determinar que a requerida Unimed Vale 

do Sepotuba autorize a realização do tratamento neuroevolutivo com 

fisioterapia intensiva pelo protocolo PEDIASUIT, na forma indicada pela 

médica especialista (doc. 10), no prazo de 15 (quinze) dias, junto a sua 

rede autorizada ou inexistindo rede credenciada providencia a 

contratação de profissional habilitado para tanto, sob pena de, no caso de 

descumprimento, responder pelo crime de desobediência à ordem judicial, 

além de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitando-se o preceito 

cominatório em R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Devera ainda o requerido informar no mesmo prazo se a clínica Reabilitar 

se mantem credenciada/conveniada para a realização de tal procedimento, 

situação na qual a autorização deverá ser informada diretamente a tal 

clinica, sendo a resposta negativa deverá a requerida indicar a rede 

credenciada existente na localidade de atendimento ou indicar o 

profissional contratado para o cumprimento da liminar, no mesmo prazo.

Tendo em vista a verossimilhança acima apontada e a condição de 

hipossuficiência da parte requerente, bem como pela facilidade da 

demandada comprovar a justeza do débito impugnado, defiro a inversão 

do ônus da prova, forte no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor.

Outrossim, nos termos da Portaria Conjunta n.º 247/2020, a qual adotou 

medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder 

Judiciário de Mato Grosso e com fulcro nos princípios da celeridade 

processual, razoável duração do processo e cooperação, postergo a 

designação de audiência de conciliação para momento posterior, caso as 

partes manifestem interesse na composição.

Ressalta-se que a conciliação e outros métodos de solução consensual 

de conflito poderão ser realizadas a qualquer tempo e deverão ser 

estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público, inclusive extrajudicialmente.

Desse modo, cite-se o requerido para, querendo, apresentar sua defesa, 

nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil, sendo que, 

quedando-se inerte, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados na inicial, conforme artigo 344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Ressalta-se que quando do requerimento de produção de provas às 

partes deverão especificar e justificar as provas que pretendem produzir.

Cumpra-se, com urgência, servindo-o a presente como mandado.

No mais, cumpra-se prioritariamente, como determina o inciso I do artigo 

1.048 do Código de Processo Civil.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 15 de abril de 2020.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001355-79.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELENE BARBOSA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA MARILIA DE OLIVEIRA OAB - MT0003659S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

PROCESSO n. 1001355-79.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ROSELENE 

BARBOSA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REGINA 

MARILIA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 06/10/2020 Hora: 13:30 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 16 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001128-26.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR MARTINS DA SILVEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

VISTOS. Tendo em vista que ambas as partes ofertaram embargos de 

declaração nos autos, intimem-se reclamante e reclamada a fim de que se 

manifestem sobre os embargos opostos por cada qual, no prazo de 5 

(cinco) dias (art. 1.023, § 2º, do CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 07 de abril de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001969-21.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE RECLAMENTE: AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO, 

DESIGNADA PARA 30/01/2020 10:15 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001969-21.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001130-93.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEDEVINA PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 22/08/2019, às 10h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001130-93.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEDEVINA PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001341-95.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR TADEU DELISE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AZENATE FERNANDES DE CARVALHO OAB - MT12183/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO ALBERTASSE SALES OAB - MT17591 (ADVOGADO(A))

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA OAB - MT0020004A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 17 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001340-13.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER CORREA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 
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artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 17 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001350-57.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA SOUZA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 17 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001330-66.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCEANDRA MARTINS DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 17 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001342-80.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA SCHLEMMER RAMBO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 
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artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 17 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001354-94.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIA VIEIRA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 17 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001351-42.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI DOS REIS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 17 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001327-14.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDISEL PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 
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apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 17 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001339-28.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELIRIO DOS REIS FERNANDES DE OLIVEIRA LAJE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 17 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0007850-69.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MAURA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 17 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002876-93.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA MOURA VIEIRA DA SILVA OAB - MT24350/O 

(ADVOGADO(A))

ALINE FELIZ DA SILVA OAB - MT24782-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO PEDRO ALVES DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para proceder buscas do endereço atualizado do 

reclamado nos sistemas em que é possível a realização da pesquisa - 

INFOJUD, BACENJUD e CAGED. Com as buscas no sistema SIEL - TRE/MT, 

deverá a parte exequente informar o nome da mãe, data de nascimento ou 

o número do título de eleitor do executado, a fim de que seja apreciado o 

pedido, uma vez que para o atendimento da providência é imprescindível a 

informação sobre referidos dados. Em relação demais pedidos, tendo em 

vista a utilização das ferramentas eletrônicas disponibilizadas ao Juízo, 

INDEFIRO o pedido de expedição de ofícios às empresas elencadas pela. 

Com as informações (extrato anexo), verifique a Secretaria Judicial se os 

endereços resultantes das pesquisas são diversos dos já informados nos 

autos. Em caso positivo, cite-se/intime-se o reclamado nos endereços 

localizados, designando-se nova data para audiência de conciliação. Caso 

os endereços localizados sejam idênticos aos indicados no processo, 

intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender 

de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 15 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001310-75.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

GESSIKA BONAFE OAB - MT28167/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CLEITON DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 
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penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 17 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001310-75.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

GESSIKA BONAFE OAB - MT28167/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CLEITON DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 17 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001311-60.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSIKA BONAFE OAB - MT28167/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 17 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001311-60.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GESSIKA BONAFE OAB - MT28167/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 
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sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 17 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001336-73.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENILDA FERREIRA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 30/09/2020, às 14h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001273-48.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIA ANTUNES DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SANTOS COSTA OAB - GO57508 (ADVOGADO(A))

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 28/09/2020, às 15h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002462-32.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA LOURENCO PRIETO OAB - MT0012383A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELN GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 24/07/2019, às 14h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001288-17.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA JACOBINA DE OLIVEIRA 66763827504 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (RECONVINDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 30/09/2020, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001237-06.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 23/09/2020, às 16h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0008090-58.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETI SOPRANO HUNHOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA OAB - MT0019002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0008090-58.2014.8.11.0055 POLO ATIVO:MARGARETI 

SOPRANO HUNHOFF ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARTIDIANA 

APARECIDA BETONI SILVA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE 

Data: 06/10/2020 Hora: 13:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0005899-69.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL DE COL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 
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anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 17 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0004701-02.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANISELMA PERDOMO CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER OAB - MT14554-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 17 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0006194-14.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA CUNHA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 17 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001993-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HERLAN CARLOS DAMACENA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOINA DE SOUZA CORREIA AMADEU - EPP (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011306-17.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE FONTANA NETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO AILTON DA SILVA OAB - MT17070/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre a certidão 

do Oficial de Justiça (evento 29860020).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001238-88.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL ASSIST PROMOTORA DE VENDAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 23/09/2020, às 16h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001244-95.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA PATRICIA LEMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNA KATIA SILVA SANCHES OAB - MT10638/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 24/09/2020, às 09h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0006464-72.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE LISANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0006464-72.2012.8.11.0055 POLO ATIVO:MARCOS JOSE 

LISANDRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAQUELINE PERES LESSI 

POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 06/10/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 17 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-42.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON BRITO FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO(A))

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GONCALVES COMERCIO E SERVICOS VETERINARIOS LTDA - ME (REU)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 13/08/2020, às 10h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000711-39.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMILTON ALVES DE SOUZA OAB - MT0018940A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 03/08/2020, às 15h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001248-35.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RECONVINDO)

BANCO BRADESCO (RECONVINDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 24/09/2020, às 09h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000272-62.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON ANANIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO OAB - MT23399/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON GOMES DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONI CEZAR CLARO OAB - MT0020186A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

VISTOS. Designo o dia 04 de junho de 2020, às 14h30, para realização de 

audiência de Instrução e Julgamento. Intimem-se as partes, 

cientificando-as que poderão vir acompanhadas de advogado, podendo, 

ainda, cada parte, independentemente de prévio rol, trazer até três 

testemunhas para a prova dos fatos alegados. Caso pretendam sejam as 

testemunhas intimadas, deverão apresentar o requerimento na Secretaria 

até no máximo 05 (cinco) dias antes da audiência, na forma do art. 34, § 

1º, da Lei nº 9.099/95. Consigno que a intimação das partes para 

comparecimento ao ato poderá ser feita por qualquer meio idôneo de 

comunicação e que, caso as partes possuam advogado constituído nos 

autos ou estejam sendo assistidas pela Defensoria Pública, a intimação 

deverá ser feita por meio do patrono. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 31 de março de 2020 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001318-52.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA FERNANDES DA SILVA CASAGRANDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAC - RECUPERADORA NACIONAL DE CREDITO LTDA. (REU)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 30/09/2020, às 16h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000863-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA SILVA DOS SANTOS - VESTUARIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AKAUANE PARECI DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Pretende o exequente a suspensão do feito pelo prazo de 01 ano para 

que sejam localizados bens passíveis de penhora em nome do executado, 

com a finalidade de satisfazer o remanescente de seu crédito. O prazo 

solicitado, no entanto, é muito vasto, afrontando os princípios norteadores 

do procedimento do Juizado Especial, em especial os da efetividade e 

celeridade. Assim, defiro o pedido de suspensão do processo, porém pelo 

prazo de 30 dias, findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito. Caso não haja manifestação, certifique-se e venham 

os autos conclusos para extinção. Caso haja manifestação, conclusos 

para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 17 de abril 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000637-82.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REUBILER ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS FOCHI DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a emenda da inicial. Assim, recebo a petição inicial, tendo 

em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 
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arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, 

desde já determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 

1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

17 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001309-90.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOVERCI TRINDADE VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMILTON ALVES DE SOUZA OAB - MT0018940A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 30/09/2020, às 15h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0009553-06.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONCELLO & FACIO SOCIEDADE MEDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CALETTI DEON OAB - MT8447-B (ADVOGADO(A))

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 17 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010354-04.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALUMINIO TANGARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. SIRINO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Aguarde-se o julgamento do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica ou manifestação da parte. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 17 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000400-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUBIA DE SOUZA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 17 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010982-61.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LOPES DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Conforme despacho do ID 18212889 já houve deliberação quanto 

ao pedido em questão. Não há, como pretende o exequente, como 

determinar a penhora de ativos financeiros da executada, que está em 

recuperação judicial. Assim, certifique-se o decurso do prazo de 

embargos pelo executado, conforme já determinado. Após, intime-se o 

exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 17 de abril de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-27.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA BRUNHARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 31216357. Cumpra-se, NA INTEGRA a 

decisão do ID 28994550. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

17 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010070-35.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRANCHINI LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA OLIVEIRA DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Tendo 

em vista que a diligência foi infrutífera, defiro o requerimento formulado 

pelo exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em 

nome do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 

1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. Considerando que foram esgotados 

todos os meios para satisfação do crédito exequendo, defiro o 

requerimento formulado pelo exequente, determinando a inclusão de 

restrição de veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, 

conforme autorizam os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. Sendo 

positiva a diligência, EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e 

depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça proceda à penhora dos 

veículos objeto de restrição indicados nos extratos anexos, mantendo-se 

por ora o executado como fiel depositário. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, certifique-se, lavre-se o respectivo termo e 

designe-se data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 

9.099/95). Não sendo opostos embargos, deverá o credor se manifestar 

sobre uma das alternativas dos §§2º e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, 

optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão ou praça, 

expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de costume, 

dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de valor 

inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Passo à 

análise do requerimento para pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD. 

Conforme dispõe o item 2.16.1 da CNGC, somente se justifica a requisição 

de informações à Receita Federal do Brasil quando o credor demonstrar e 

justificar ter esgotado todos os meios possíveis para obtê-las, ou quando 

determinada ex officio pelo magistrado, que deverá sucintamente justificar 

a requisição. No caso dos autos, verifico que o credor justificou 

adequadamente a impossibilidade de obter tais informações por outros 

meios, tanto que foram efetivadas diversas diligências no sentido de 

localizar bens/endereços, as quais restaram infrutíferas. Nesse passo, 

tendo o requerente cumprido a exigência descrita no comando 

regulamentar acima descrito, DEFIRO o pedido. A requisição será feita por 

meio da ferramenta INFOJUD, conforme o item 2.16.1.1 da CNGC, devendo 

a Secretaria se atentar para o cumprimento dos itens 2.16.4 e ss. da 

CNGC. Caso a pesquisa ou a diligência de penhora de bens seja 

infrutífera, intime-se a exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 17 de abril de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000563-28.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (TESTEMUNHA)

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

ALEXANDRO DIMAS MONFORDIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a analise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Como consequência, deve estar demonstrada a 

necessidade da concessão da tutela de urgência antecipada, bem como 

que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, 

isto é, seria ineficaz. Em juízo de rasa cognição, verifico a presença dos 

requisitos para concessão da tutela de urgência. O reclamante anexou à 

inicial documentos que demonstram com razoável segurança que o veículo 

objeto da petição inicial foi vendido ao terceiro reclamado no ano de 2005. 

Em decorrência disso, nos termos do art. 123, § 1º, do CTB, competia ao 

novo proprietário, no caso a reclamado, tomar as providências 

necessárias para a efetivação da transferência junto ao órgão de trânsito 

(DETRAN) no prazo de 30 dias. Entretanto, pelo que os documentos 

atrelados à inicial indicam, o reclamado assim não procedeu, porquanto 

todos os débitos tributários e multas estão ainda sendo lançados em nome 

do reclamante. Outro fator que evidencia a transferência é a incidência de 

multa de trânsito na cidade de Rolim de Moura-RO, por suposta ausência 

de habilitação. Tendo em vista que o reclamante demonstrou ser 

devidamente habilitado, há uma alta probabilidade de que referida multa 

tenha sido aplicada a outro condutor. Não se olvida o que estabelece o art. 

134 do CTB, no sentido de que também é ônus do alienante a comunicação 

da transferência ao DETRAN, sob pena de responder solidariamente pelas 

penalidades impostas até a data da comunicação. No entanto, a 

jurisprudência vem mitigando o texto frio da lei, quando há evidências de 

que tenha efetivamente ocorrido a transferência física do bem a terceiro. 

Esse entendimento já está, inclusive, consolidado no C. Superior Tribunal 

de Justiça: STJ-0491723) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FUNDAMENTOS DO 

ACÓRDÃO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. MULTA. INFRAÇÃO 

OCORRIDA APÓS A DATA DA ARREMATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO 

ARREMATANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CTB. 

PRECEDENTES DO STJ. 1. O recurso especial não impugnou fundamento 

basilar que ampara o acórdão recorrido, esbarrando, pois, no obstáculo 

da Súmula 283/STF. 2. Ademais, o entendimento da Corte de origem não 

diverge do posicionamento da jurisprudência do STJ, cujo posicionamento 

assevera que: "comprovada a transferência da propriedade do veículo, 

afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações 

cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 

do Código de Trânsito Brasileiro" (AgRg no REsp 1.024.8687/SP, Rel. Min. 

César Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe de 06.09.11). 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 448.058/RS (2013/0406223-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 16.10.2014, unânime, DJe 22.10.2014). STJ-0495631) 

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO 
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AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. 

INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CTB. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 

INAPLICABILIDADE DO ART. 97 DA CF/88. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 1. Comprovada a transferência da propriedade do veículo, 

afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações 

cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 

do Código de Trânsito Brasileiro. 2. A mitigação do art. 134 do CTB não 

implica em declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo 

legal, tampouco o afastamento desse, mas tão somente a interpretação do 

direito infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual não há se 

falar em violação à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da 

CF e muito menos à Súmula Vinculante 10 do STF (AgRg no AREsp 

357.723/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 10.09.2014). 3. Agravo 

Regimental do DETRAN/RS desprovido. pág. 539. (AgRg no Agravo em 

Recurso Especial nº 454.738/RS (2013/0417795-0), 1ª Turma do STJ, Rel. 

Napoleão Nunes Maia Filho. j. 04.11.2014, unânime, DJe 18.11.2014). No 

caso dos autos, em juízo de rasa cognição, há prova suficiente de que 

efetivamente houve a transferência do bem ao reclamado. Dessa forma, o 

mesmo entendimento externado pelos Tribunais Superiores há que ser 

aplicado à situação em comento, sendo patente o dever do reclamado em 

promover a transferência do veículo para sua titularidade. Assim já se 

pronunciou a jurisprudência, em situações semelhantes: TJDFT-0264710) 

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO DE 

VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO REALIZADA. 

INCIDÊNCIA DE MULTAS DE TRÂNSITO E TRIBUTOS SOBRE O VEÍCULO. 

INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA DEFERIDA. COMPROVADOS PREJUÍZOS PELA INÉRCIA DOS 

ADQUIRENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. I - A 

alienação de veículo automotor sem a transferência de propriedade pelos 

adquirentes, perante os órgãos de fiscalização de trânsito, não autoriza 

que a alienante responda pelos prejuízos por eles causados. II - 

Justifica-se a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, nos moldes 

previstos no art. 273 do CPC, porque, diante das circunstâncias do caso 

concreto, a agravante vem sofrendo prejuízos pela inércia dos agravados, 

sendo que o não deferimento poderá lhe acarretar danos, senão 

irreversíveis, de difícil reparação. III - Agravo de Instrumento conhecido e 

provido. (Processo nº 2014.00.2.015396-7 (819633), 1ª Turma Cível do 

TJDFT, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira. unânime, DJe 18.09.2014). 

TJDFT-0258161) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL. TRADIÇÃO. INÉRCIA DO 

ADQUIRENTE NA EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO 

AO DETRAN. SUBSISTÊNCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO EM NOME DO 

ALIENANTE. MULTA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, TRIBUTOS E TAXAS. 

POSTERIORES À ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO 

ADQUIRENTE. 1. Sob cognição sumária, se constatada a realização da 

alienação de veículo com a sua tradição, cumpre ao adquirente efetivar a 

transferência do veículo, na forma do art. 123 da Lei 9.503/97, de sorte 

que, permanecendo o registro do veículo em nome do alienante em 

decorrência da inércia do adquirente, evidencia-se que as multas, taxas e 

tributos posteriores a essa data são da responsabilidade do adquirente. 2. 

Não deve ser deferido o pleito de redução das astreintes, se foram 

observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma 

vez que o valor arbitrado a título de multa não pode implicar o 

esvaziamento da função coercitiva própria dessa medida de apoio. 3. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Processo nº 

2014.00.2.013016-0 (810273), 1ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Simone 

Lucindo. unânime, DJe 14.08.2014). TJSC-0339427) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR A 

TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. PROCURAÇÃO 

OUTORGADA À AGRAVANTE PARA ESSE FIM. DESCUMPRIMENTO DO 

ENCARGO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA 

DE URGÊNCIA. EXEGESE DO ART. 461, § 3º, DO CPC. MULTA 

COERCITIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. I - Tratando-se de medida emergencial de caráter 

excepcionalíssimo, a antecipação da tutela específica das obrigações de 

fazer ou não fazer somente deve ser concedida quando demonstrados no 

caso concreto ser relevante o fundamento da demanda e haver justificado 

receio de ineficácia do provimento final, tudo conforme o disposto no art. 

461, § 3º, do Código de Processo Civil. II - Assim, verificada a 

verossimilhança do direito alegado pelo Autor, matizada na outorga de 

procuração à Ré, por meio da qual se obrigou a transferir a propriedade 

do veículo em questão, bem como presente o perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação, pois o não cumprimento do encargo pode causar 

prejuízos ainda maiores ao Demandante, com relação à imposição de 

multas de trânsito e cobranças de tributos, a concessão da tutela de 

urgência é medida que se impõe. III - A multa discricionariamente arbitrada 

para o caso de descumprimento de obrigação de fazer possui caráter 

coercitivo e punitivo, tendo em vista que o juiz fixa, por meio de medida 

injuncional (de ofício ou a pedido do autor), a quantia que será suportada 

pelo sujeito passivo em caso de desobediência da ordem, tendo por 

objetivo vencer a possível resistência do recalcitrante, demovendo-o da 

inadimplência. In casu, considerando-se a capacidade financeira da Ré e o 

objetivo coercitivo da multa, entende-se ser necessária a redução das 

astreintes. (Agravo de Instrumento nº 2013.089845-0, 4ª Câmara de 

Direito Civil do TJSC, Rel. Joel Figueira Júnior. j. 02.10.2014). 

Consequentemente à demonstração razoavelmente segura da 

transferência de propriedade do veículo, não há outra conclusão possível, 

senão a de que a reclamante não é responsável pelas infrações de 

trânsito praticadas pelos condutores do veículo desde a alienação do bem. 

Não há, porém, como determinar a imediata transferência da titularidade do 

bem para o reclamado, porquanto essa providência importaria no completo 

esvaziamento do mérito da pretensão inicial, havendo latente perigo de 

irreversibilidade da medida. Assim, são suficientes para as pretensões do 

reclamante a suspensão da exigibilidade da multa descrita na petição 

inicial e a inserção de restrição junto ao sistema RENAJUD para que se 

previnam direitos de terceiros. Por fim, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade das medidas ora determinadas, uma vez que a qualquer 

tempo (CPC, art. 296) e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão, sem qualquer prejuízo aos 

reclamados. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência para o fim de determinar a suspensão da cobrança e 

exigibilidade da multa de trânsito descrita na petição inicial, excluindo-a do 

prontuário do reclamante, bem como para inserção de restrição do veículo 

pelo sistema RENAJUD. Expeça-se mandado ao cartório de protestos, 

para baixa. Não obstante se trate, claramente, de inscrição decorrente do 

protesto, cuja exclusão será consequência direta do cancelamento 

daquele, determino também a expedição de ofício aos órgãos de proteção 

ao crédito para exclusão do nome do reclamante de seu cadastro. Recebo 

a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 

7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de 

demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, 

devem ser citados para comparecimento à audiência de conciliação, é fato 

que os representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao 

referido ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está 

previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato 

processual inútil e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve 

permear procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as 

partes e atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. 

Considerando a forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de 

admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados 

Especiais, bem como tendo em vista que restarão preservados os 

princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 
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Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 17 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001185-44.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY SOARES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT8095-O (ADVOGADO(A))

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI OAB - MT10062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. O 

reclamante opôs os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO afirmando que a 

sentença de Id 30792089 foi omissa na medida em que o condenou 

solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais, sem 

fundamentar sua responsabilidade, bem como olvidou a aplicação do 

entendimento do STJ sobre o tema debatido nos autos. Para o cabimento 

dos embargos de declaração, imprescindível a presença de uma das 

causas descritas no art. 48 da Lei n. 9.099/95. Somente nesses casos é 

cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter integrativo da 

decisão que julga os embargos. Entretanto, no caso em apreço, 

verifica-se que o embargante requer o reconhecimento de alegada 

omissão pelo inconformismo com a forma decidida pelo juízo quanto da 

avaliação das provas e o ônus da parte interessada, estando patente que 

visa a reforma da sentença definitiva de primeiro grau para que seja 

acolhida a tese da embargante já enfrentadas na r. sentença que, 

independente de acertadas ou não, já foi objeto de pronunciamento por 

este juízo, não cabendo a reforma nesta instância pela ocorrência da 

preclusão pro judicato. A conduta ilícita do embargante restou 

devidamente fundamentada na sentença embargada, na medida em que o 

responsabilizou com base no dever de cautela. Vejamos: “(...) Por outro 

lado, estabelece o art. 46, § 5º, do CDC, que "consumada a prescrição 

relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, 

pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer 

informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto 

aos fornecedores." Ora, as reclamadas são responsáveis pela inscrição 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha no momento da ordem de protesto. Ademais, a alegação de 

ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. (...)”. Desta forma, o eventual 

inconformismo com o decidido na sentença deverá ser atacado por meio 

de recurso perante a Turma Recursal, dentro do prazo legal, e não a este 

juízo. Em assim sendo, os pedidos não se encontram em nenhuma das 

hipóteses autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. Não 

há obscuridade, contradição ou omissão na sentença proferida por este 

juízo. Tampouco ocorreu erro material. E, ainda, não é de competência 

deste juízo a reforma ou modificação de sentença. Por tudo, verifico ser 

inadequada a via dos embargos de declaração para alteração do julgado, 

uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu cabimento. 

Ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por meio de recurso 

poderia ser provido o inconformismo. ANTE O EXPOSTO, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Permanece a sentença 

como foi lançada. Transitada em julgado, arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 17 de abril de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000922-75.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. 

O reclamante informa na petição inicial que efetuou o pagamento de 

quantia a título de fiança por ocasião de sua prisão em flagrante, por fato 

apurado nos autos do Processo nº 10680-71.2015.811.0055, em trâmite 

perante a 2a Vara Criminal desta Comarca. No entanto, apesar de ter 

efetuado o pagamento da fiança, o valor respectivo não foi regularmente 

repassado ao Poder Judiciário. De fato, restou demonstrado nos autos o 

pagamento da fiança pelos documentos do Id 30207785 e pela ordem de 

soltura do Id 30207785. Além disso, a certidão do Id 30207789 indica que, 

apesar ter sido o numerário recebido pela Polícia Civil, não houve o 

pagamento da guia de depósito junto à Conta Única do Poder Judiciário. 

Para a averiguação da tutela específica pleiteada, faz-se necessário 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 37, §6º, que assim dispõe: “Art. 37. A administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte: (...) § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de 

direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos 

que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” 

(grifos). Nota-se pelo disposto no citado artigo que a responsabilidade civil 

do Estado é objetiva quando o agente público causa dano a terceiro no 

exercício de sua função. Neste caso, basta a vítima do evento danoso 

demonstrar a conduta, o dano e o nexo de causalidade (entre a conduta e 

o dano). No caso em debate restou amplamente demonstrado, pela 

documentação juntada, que o reclamante efetuou o pagamento da quantia 

informada na inicial para algum dos agentes públicos responsáveis pela 

autuação em flagrante, tanto que recebeu a ordem de soltura em seu 

favor, e que o dinheiro não foi repassado para o órgão competente. 

Partindo-se dessa premissa, é inegável que o Estado reclamado é 

objetivamente responsável pelos atos dos agentes a ele vinculados, 

devendo, da mesma forma, tomar todas as providências que forem 

necessárias à reparação do ato ilícito. PROCESSO CIVIL. AGRAVO 

INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ILEGITIMIDADE DO AGENTE 

PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA 

DO STF FIRMADA SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 940. 

DISSÍDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. 

De acordo com a orientação firmada pelo STF no julgamento do Tema 940, 

submetido ao rito da repercussão geral, "a teor do disposto no art. 37, § 

6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente 

público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito 

privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o 

autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa". 2. A orientação vinculante exarada pela Suprema 

Corte é expressa ao afirmar que o ressarcimento de eventual prejuízo 

causado pelo agente público dever ser buscado por meio de ação 

regressiva. É nesta seara que será aferido o elemento subjetivo da 

conduta praticada pelo servidor e definido, se for o caso, o dever de 

ressarcimento ao ente público. 3. O direito de regresso deve ser exercido 

pelo ente público condenado na ação de responsabilidade por danos. O 

particular não possui legitimidade para o ajuizamento de tal demanda, daí 

por que lhe falece interesse processual para pretensão de vincular o 

agente público à instrução processual empreendida no presente feito. 4. O 
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cabimento do recurso especial, com base na alínea "c" do permissivo 

constitucional, impõe para a parte recorrente a comprovação de que os 

arestos trazidos a confronto partiram de similar contexto fático para 

atribuir conclusões jurídicas dissonantes, o que não ficou caracterizado 

no presente caso. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. 

AgInt nos EDcl no REsp 1833714/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020) Assim, restou 

demonstrado nos autos, em juízo de cognição sumária, que o Estado 

reclamado, por meio de seus agentes, atuou ilicitamente ao não destinar a 

quantia a ele entregue às finalidades legais a que se destinava. O 

periculum in mora evidencia-se diante dos graves efeitos que um 

processo penal em curso pode causar. Presente, pois, o fundado receio 

de dano de difícil reparação. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar 

constatada a existência do pagamento da guia de recolhimento e a 

vinculação do valor ao processo citado nestes autos, a presente decisão 

poderá perfeitamente ser revogada. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência 

antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este momento 

e, por consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Por 

todo o exposto, presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE 

URGÊNCIA e, em consequência, determino ao reclamado que providencie, 

no prazo de 10 (dez) dias a emissão e o pagamento da guia de 

recolhimento, no valor de R$ 2.212,27, correspondente ao valor da fiança 

paga pelo reclamante atualizada, para vinculação do valor ao Processo nº 

10680-71.2015.811.0055 (2a Vara Crimiinal desta Comarca), sob pena de 

multa fixa no valor equivalente ao depósito. Saliento que, em caso de 

descumprimento, poderá ser determinado, como medida de apoio ao 

cumprimento desta ordem, o bloqueio de verbas públicas no valor ora 

informado. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei 

nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no 

polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da 

Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 17 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-69.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

UESLEI FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 17 de abril de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002503-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1002503-96.2018.8.11.0055 Reclamante: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE Reclamada: NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS 

LTDA Reclamada: SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA S E N T E 

N Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Passo à análise do mérito. A 

Reclamante alega na petição inicial que adquiriu um veículo Nissan kicks 

em dezembro/2017, cujo contrato de financiamento foi assinado em 

09/12/2017 e a NF emitida em 14/12/2017. Argumenta que providenciou o 

emplacamento e teve que pagar pela emissão do CRV, sendo emitido em 

26/12/2017 sem qualquer informação do financiamento, no entanto, em 

junho/2018 quando foi pagar o IPVA foi informada que deveria emitir novo 

CRV pois a Concessionária “tardiamente” informou os dados referentes ao 

financiamento, pelo que o novo documento foi emitido aos 27/06/2018, 

desembolsando o valor de R$ 226,90 (duzentos e vinte e seis reais e 

noventa centavos). As Reclamadas, em defesa, alegam que a Reclamante 

optou por fazer o emplacamento fora da concessionária, trazendo para si 

toda a responsabilidade no que tange aos trâmites burocráticos exigidos 

pelo Departamento de Transito, bem como que poderia ter informado a 

existência do financiamento, estando de posse de todos os documentos 

necessários, não havendo, portanto, que se falar em indenização por 

danos morais. Analisado do processo e os documentos a ele acostados 

verifico que as Reclamadas não comprovam que informaram o 

financiamento em tempo razoável, o que motivou a emissão do documento 

sem dita informação. No mais, não há como imputar à Reclamante dita 

demora ou responsabilidade, pelo que, em momento algum as Reclamadas 

negam que havia sido acordado que repassariam a informação ao 

departamento de trânsito, motivo pelo qual acolho o pleito de restituição do 

valor pago pela emissão do segundo CRV. No entanto, no que tange ao 

pleito de dano moral, tenho que a Reclamante não demonstrou ter sido 
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submetida a nenhuma situação constrangedora ou vexatória, devido à 

demora em questão. Ademais, não há provas no processo de que os 

fatos tenham ocasionado qualquer prejuízo à imagem da Reclamante, ou, 

ainda, que tenha ela sofrido prejuízos, restando evidente que tal situação 

não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano para ser alçado 

ao patamar de “dano moral”. Isto porque dano moral, como bem conceitua 

MARIA CELINA BODIN DE MORAES (Danos à Pessoa Humana. Uma leitura 

civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pag. 

189) “não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno 

ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas aquelas 

situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus 

diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a igualdade, a 

integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no 

plano extrapatrimonial em sentido estrito”. Ressalto, ainda, que não se está 

afirmando que o fato relatado não gerou aborrecimentos, todavia, 

pequenos incômodos não podem ser elevados à esfera de dano moral. 

Dano moral, como já mencionado acima, é a dor subjetiva, que refoge à 

normalidade do dia-a-dia do homem médio. No caso, o que ocorreu foi um 

pequeno transtorno, não constituindo, assim, lesão de bem integrante da 

personalidade do autor. Nesse sentido: “DANO MORAL. MERO 

ABORRECIMENTO. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada não se enquadram no conceito de dano moral, 

cujo substrato envolve a dor profunda e o sofrimento relevante. O dano 

moral passível de ressarcimento é aquele que acarreta sofrimento além do 

normal e não o mero aborrecimento causado por atritos que normalmente 

ocorrem nas relações humanas. Sentença de improcedência mantida. 

Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 9184218112003826 SP 

9184218-11.2003.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de 

Julgamento: 30/08/2011, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2011).” Assim, somente o dano capaz de romper o equilíbrio 

psicológico da parte autora é capaz de gerar o direito à indenização, e, 

por tais razões a improcedência da presente demanda é medida que se 

impõe. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de 

Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS 

formulados na petição inicial, e o faço para: CONDENAR as Reclamadas 

solidariamente a restituírem à Reclamante o montante de R$ 226,90 

(duzentos e vinte e seis reais e noventa centavos) pagos pela emissão do 

segundo CRV, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE e acrescido de juros da data do desembolso. IMPROCEDENTE o 

pleito de indenização por danos morais. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto 

Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-24.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA GOMES (REQUERENTE)

EDSON PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO LUIZ GAVA OAB - MT13024/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000044-24.2018.8.11.0055 Reclamante: EDSON PAULO DA SILVA 

Reclamante: MARIA CRISTINA GOMES Reclamada: CONSTRUTORA 

IRMÃOS LORENZETTI LTDA SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Passo à análise do mérito. Os Reclamantes pleiteiam 

indenização por danos morais ao argumento de que adquiriram imóvel de 

empreendimento da Reclamada denominado Residencial Madri com a 

promessa de entrega em janeiro/2017, tendo sido as chaves entregues em 

dezembro/2016, momento em que foi orientado a buscar a ligação para 

fornecimento de energia e água, e, embora a energia tenha sido ligada 

imediatamente, a SAMAE se negou a fornecer os serviços, sob o 

fundamento de ausência de “habite-se”. Argumentam ainda que houve 

prejuízos, pelo que, mesmo não utilizando, foram geradas faturas de 

energia, IPTU e juros de obra, situação que lhe causou transtornos que 

argumenta terem ultrapassado a barreira do mero aborrecimento. A 

Reclamada, em defesa, alega que havia protocolado junto à Prefeitura 

Municipal o pedido para emissão do “habite-se”, tendo sido negado sob o 

fundamento de que as calçadas não estariam de acordo com o projeto, e, 

após a conclusão da obra, pelo fato de ser este o impedimento para a 

emissão do documento e por ter finalizado a obra, iniciou a entrega das 

chaves. Argumenta ainda que houve negativa de fornecimento, pelo que 

foi requerido que houvesse alteração no projeto de escoamento de água, 

o que anteriormente havia sido aprovado, tendo sido objeto de TAC com o 

Ministério Público, SAMAE, Município e Reclamada, pelo que não possui 

responsabilidade quanto à demora. Analisado o processo e os 

documentos a ele juntados verifico que assiste razão aos Reclamantes, 

isto porque restou confessado pela Reclamada a entrega das chaves sem 

a emissão do “habite-se”. Ressalto ainda que, independente de 

divergência entre os órgãos e a construtora, o consumidor não pode ser 

penalizado pela conduta, pelo que a Reclamada não poderia ter entregue 

as chaves antes de possuir toda a documentação necessária, fato este 

reconhecido, tanto que afirma na defesa que suspendeu a entrega das 

chaves aos demais proprietários. Denota-se que a conduta da Reclamada 

onerou os Reclamantes, gerando, sem dúvidas, além de expectativas 

frustradas por receber as chaves e não poder utilizar o imóvel, ônus a 

mais em relação a débitos relativos ao imóvel. Logo, resta caracterizada a 

falha na prestação de serviço por parte da Reclamada em decorrência da 

entrega do imóvel com projeto inacabado, eis que a liberação de 

documentação necessária é uma situação que decorre do risco do 

empreendimento, a qual deve estar previstas no momento em é estipulada 

a data de entrega do imóvel, ao teor do art. 14, par. 1º, I e II do CDC, bem 

como trata-se de atitude irresponsável da Reclamada a entrega das 

chaves antes da liberação da documentação necessária. Assim, 

demonstrada a responsabilidade civil da Reclamada, deve esta ser 

condenada a indenizar os Reclamantes pelos danos causados, eis que a 

situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento, diante da 

impossibilidade deste desfrutar do bem adquirido. Corroborando: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO 
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MORAL. 1.- Ocorrendo condenação em parcelas que não foram objeto de 

pedido pela parte autora deve o recurso afastar tais condenações. 2.- 

Demora na entrega do imóvel que permite a caracterização de dano moral 

passível de indenização em face ao descaso com o consumidor. Valor 

adequadamente fixado. Negado provimento ao recurso da autora e 

provido em parte o recurso da parte ré. (Recurso Cível Nº 71003131588, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eduardo 

Kraemer, Julgado em 26/01/2012)”. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos para: CONDENAR a reclamada a indenizar os Reclamantes pelos 

danos morais por ele suportados, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão 

e acrescido de juros de 1% a.m. da citação. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto 

Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000957-69.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA LIMA COMERCIO DE GAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED ODONTO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1000957-69.2019.8.11.0055 Autor (a): OLIVEIRA LIMA COMÉRCIO DE GAS 

LTDA ME Ré (u): UNIMED ODONTO S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o 

relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. 2. Em miúdos, as partes realizaram acordo em sede de 

audiência de conciliação (cf. ID n. 29107686). Sendo o direito transigível, 

de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato judicial. 3. Ante o 

exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que passa a fazer 

parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos jurídicos e, 

consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000779-23.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON DE AMORIM SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (REQUERIDO)

Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000779-23.2019.8.11.0055. REQUERENTE: AILTON DE AMORIM SILVA 

REQUERIDO: DETRAN - MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO/ 

SEFAZ MT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, "caput", da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por AILTON DE AMORIM 

SILVA em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO – DETRAN/MT, ESTADO DE MATO GROSSO. É o suficiente a 

relatar. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA Evidencia-se a 

legitimidade passiva do órgão de trânsito e do Estado; aquele por se tratar 

de autarquia dotada de personalidade jurídica própria detentora de 

responsabilidade pela higidez dos registros dos veículos em circulação; e, 

deste, por ser o sujeito ativo do IPVA. Fundamento e decido. O requerente 

alega, em síntese, que vem sofrendo cobranças indevidas de IPVA, 

licenciamento e seguro DPVAT inscritos em dívida ativa, referente ao 

VEICULO GM Corsa Wind de placa KAA 7088, RENAVAM 692841164, 

Chassi 9BGSC68ZWWC692743, Cor verde, Ano/Modelo 1998/1998, o qual 

nunca teria sido proprietário. Aduz, que em decorrência da situação se 

dirigiu até a Delegacia da Polícia Civil para registrar o Boletim de 

Ocorrência. Sendo assim, ao se dirigir até as reclamadas constatou 

inúmeros débitos em atraso, bem como multas em dias diversos, onde as 

ocorrências foram em Cuiabá/MT. No entanto alega que sempre residiu em 

Tangará da Serra e região e não tem nenhuma ligação com o veículo 

apontado como de sua propriedade. Requer a procedência dos pedidos 

para que as reclamadas realizem a baixa definitiva dos débitos referentes 

ao veículo acima descrito. Em contestação, as reclamadas alegam, em 

síntese, ausência de comprovação das alegações da inicial. Requerem a 
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improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Dá análise dos autos, 

especialmente as provas documentais, verifica-se que tais documentos 

confirmam as alegações do requerente notadamente de que reside nesta 

Comarca (Tangará da Serra/MT) não havendo vínculo com a Cidade de 

Cuiabá, alegação esta não desconstituída ou modificada pelas 

reclamadas. Quanto a ausência de propriedade, verifico que competia 

também as reclamadas a comprovação de fato desconstitutivo ou 

modificativo do direito do requerente, tendo em vista que não seria 

possível atribuir ao requerente a produção de prova de fato negativo. Não 

sendo comprovado pelas reclamadas que a propriedade do veículo de fato 

pertence ao requerente, tenho que os pedidos da inicial são procedentes. 

Por essa razão, a ausência de comprovação das reclamadas sobre a 

propriedade do veículo aliado ao fato da impossibilidade de impor ao 

reclamante produção de fato negativo, as alegações do requerente são 

procedentes no sentido de que não é contribuinte do imposto em questão 

e, consequentemente, não pode ser responsável pelo pagamento dos 

impostos gerados em decorrência do veículo. Nestes termos, 

considerando a ausência de aquisição do veículo, não há efetivamente 

como considerar a ocorrência de fato gerador haja vista que este decore 

da propriedade do veículo. Ainda, o bem não compõe o acervo patrimonial 

do promovente, não há como efetivamente considerar a ocorrência do fato 

gerador. Por fim, em que pese o Boletim de Ocorrência ser prova 

unilateral, há de considerar a impossibilidade de produção de fato negativo 

neste caso. Sendo assim, o documento anexo ao Id. 17981156 também 

confirma as alegações do requerente, o qual não foi desconstituído pelas 

reclamadas. Nestes termos, considerando a ausência de aquisição do 

veículo, não há efetivamente como considerar a ocorrência de fato 

gerador haja vista que este decore da propriedade do veículo. Ainda, o 

bem não compõe o acervo patrimonial do promovente, não há como 

efetivamente considerar a ocorrência do fato gerador. Ante o exposto, 

opino pela procedência da pretensão contida na inicial, apenas para: 

DECLARAR a inexistência de propriedade do veículo objeto de discussão, 

e, consequentemente declarar inexistente os débitos correspondentes a 

qualquer tributo, taxa (administrativa ou tributária) ou penalidade 

decorrente do veículo descrito na petição inicial, vencidos ou vincendos, 

devendo as reclamadas realizarem a exclusão dos débitos em nome do 

requerente no que diz respeito ao veículo objeto de discussão destes 

autos. Determino, ainda que as reclamadas realizem a regularização 

cadastral dos registros devendo retirar o nome do requerente como 

proprietário para evitar responsabilidades futuras, extinguindo o processo 

com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Jéssica da 

S i l v a  J e s u s  C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001656-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MACIEL SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO OAB - MT0006337A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO RODRIGUES MOTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001656-94.2018.8.11.0055. REQUERENTE: FRANCISCO MACIEL 

SAMPAIO REQUERIDO: REINALDO RODRIGUES MOTA VISTOS ETC. Ante a 

notícia de cumprimento da obrigação, consta o devido levantamento dos 

valores pelo alvará judicial, bem como que a par exequente intimada a 

manifestar o que entender de direito quedou-se inerte, homologo e 

determino o encerramento do feito ante a comunicação de cumprimento da 

obrigação, e consequente, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Sem honorários advocatícios e custas processuais. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002616-16.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ROGERIO GALLEGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002616-16.2019.8.11.0055. REQUERENTE: CLAUDINETE FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO, ROGERIO GALLEGO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, "caput", da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

proposta por CLAUDINETE FERREIRA DA SILVA em face de 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – 

DETRAN/MT, ESTADO DE MATO GROSSO e ROGERIO GALLEGO. É o 

suficiente a relatar. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA Evidencia-se 

a legitimidade passiva do órgão de trânsito e do Estado; aquele por se 

tratar de autarquia dotada de personalidade jurídica própria detentora de 

responsabilidade pela higidez dos registros dos veículos em circulação; e, 

deste, por ser o sujeito ativo do IPVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR 

Quanto a preliminar de falta de interesse de agir, está não deve prosperar, 

uma vez que se trata, no caso, de livre exercício do direito de ação, motivo 

pelo qual entendo pela sua rejeição. Fundamento e decido. A requerente 

alega, em síntese, que vem sofrendo cobranças indevidas de IPVA, 

licenciamento e seguro DPVAT inscritos em dívida ativa, referente ao 

veículo Corcel, ano 1980, Placa JYR9552, o qual nunca teria sido 

proprietária, bem como que jamais foi proprietária de nenhum veículo. Em 

contestação, as reclamadas alegam, em síntese, ausência de 

comprovação das alegações da inicial. Requerem a improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Dá análise dos autos, especialmente as 

provas documentais, verifica-se que tais documentos confirmam as 

alegações do requerente notadamente de que reside nesta Comarca 

(Tangará da Serra/MT) não havendo vínculo com a Cidade constante do 

extrato de Detran, bem como que sequer é habilitada para dirigir veículos, 

alegação esta não desconstituída ou modificada pelas reclamadas. Quanto 

a ausência de propriedade, verifico que competia também as reclamadas a 

comprovação de fato desconstitutivo ou modificativo do direito do 

requerente, tendo em vista que não seria possível atribuir ao requerente a 

produção de prova de fato negativo. Não sendo comprovado pelas 

reclamadas que a propriedade do veículo de fato pertence ao requerente, 

tenho que os pedidos da inicial são procedentes. Por essa razão, a 

ausência de comprovação das reclamadas sobre a propriedade do veículo 

aliado ao fato da impossibilidade de impor ao reclamante produção de fato 

negativo, as alegações do requerente são procedentes no sentido de que 

não é contribuinte do imposto em questão e, consequentemente, não pode 

ser responsável pelo pagamento dos impostos gerados em decorrência do 
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veículo. Nestes termos, considerando a ausência de aquisição do veículo, 

não há efetivamente como considerar a ocorrência de fato gerador haja 

vista que este decore da propriedade do veículo. Ainda, o bem não 

compõe o acervo patrimonial do promovente, não há como efetivamente 

considerar a ocorrência do fato gerador. Nestes termos, considerando a 

ausência de aquisição do veículo, não há efetivamente como considerar a 

ocorrência de fato gerador haja vista que este decore da propriedade do 

veículo. Ainda, o bem não compõe o acervo patrimonial do promovente, 

não há como efetivamente considerar a ocorrência do fato gerador. Por 

fim, não há que falar em danos morais, tendo em vista que o requerente 

não comprova ao menos o protesto que alega ter sofrido decorrente dos 

débitos. Ante o exposto, opino pela parcial procedência da pretensão 

contida na inicial, apenas para: DECLARAR a inexistência de propriedade 

do veículo objeto de discussão, e, consequentemente declarar inexistente 

os débitos correspondentes a qualquer tributo, taxa (administrativa ou 

tributária) ou penalidade decorrente do veículo descrito na petição inicial, 

vencidos ou vincendos . Determino, ainda que as reclamadas (Detran/MT e 

Estado de Mato Grosso) realizem a regularização cadastral dos registros 

devendo retirar o nome do requerente como proprietário para evitar 

responsabilidades futuras, extinguindo o processo com resolução de 

mérito nos termos do art. 487, I do CPC. Deixo de acolher o pedido de 

danos morais, ante a ausência de comprovação do dano alegado. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001867-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PASQUALLI & FREITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO JOSE PASQUALLI JUNIOR OAB - MT22415/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001867-33.2018.8.11.0055. REQUERENTE: PASQUALLI & FREITAS LTDA 

- EPP REQUERIDO: PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA - ME VISTOS etc. 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a parte ré embora tenha comparecido na 

audiência de conciliação, deixou de apresentar contestação no prazo 

legal. Neste contexto, conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, 

“não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. 

Consigno que o comparecimento em audiência de conciliação é um ônus 

processual da parte, sendo sua presença obrigatória, nos termos do 

Enunciado n. 20 do FONAJE. Posto isso, impõe-se a decretação de revelia 

em desfavor da parte ré. A revelia é ato processual que produz vários 

efeitos, entre eles a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela 

parte autora, presumem-se verdadeiros os fatos alegados no pedido 

inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do julgador. É dizer, a 

revelia não implica em procedência automática do pedido inicial. Todavia, 

não tendo a ré contestado o feito, apresentado manifestação ou 

comparecido em audiência, e havendo verossimilhança das alegações da 

autora, reputo no presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, 

na forma do art. 344 do CPC. Pois bem. Em síntese, o presente processo 

visa o recebimento do valor de R$ 11.816,70 (onze mil oitocentos e 

dezesseis reais e setenta centavos) através da Ação de locupletamento 

Ilícito. Com efeito, a presunção de veracidade decorrente da não 

apresentação de defesa por parte da ré, somada aos documentos 

constantes dos autos, implicam na procedência do pedido, pelo que é a 

parte autora credora da parte ré, impondo-se o pagamento por parte 

desta, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo 

ordenamento jurídico. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino 

JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial para condenar o réu ao 

pagamento de R$ 11.816,70 (onze mil oitocentos e dezesseis reais e 

setenta centavos), decorrente da contratação de prestação de serviços, 

que deverá ser acrescido de juros de mora (simples) ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC a incidir da data do vencimento da 

obrigação inadimplida. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o 

presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001318-57.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA PORTAL DO CERRADO LTDA - ME 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GUNDHER GOMES DUARTE OAB - RN15334 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSCAR ALESSANDRO DE MATOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001318-57.2017.8.11.0055. REQUERENTE: IMOBILIARIA E 

CONSTRUTORA PORTAL DO CERRADO LTDA - ME REQUERIDO: OSCAR 

ALESSANDRO DE MATOS Vistos Etc. 1. Relatório dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO 

realizada no bojo de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL promovida por 

OSCAR ALESSANDRO DE MATOS em face de IMOBILIARIA E 

CONSTRUTORA PORTAL DO CERRADO LTDA - ME. Nos presentes autos 

o ilustre magistrado determinou a penhora de valores através do Sistema 

Bacenjud, em respeito ao rol previsto no art. 835 do Código de Processo 

Civil. Tal medida restou frutífera, tendo sido bloqueado o valor de R$ 

1.127,76 (um mil cento e vinte e sete reais e setenta e seis centavos). 

Diante deste ato processual o executado promoveu impugnação alegando 

que tais valores seriam impenhoráveis. Neste contexto, afirma que o 

montante bloqueado se encontra depositado em conta poupança do Banco 

Santander e é inferior a 40 salários mínimos, portanto haveria incidência 

do art. 833, inciso X do Código de Processo Civil. O exequente foi intimado 

para apresentar manifestação, contudo, quedou-se inerte, conforme 

certidão Id. 31268998 - Certidão . Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, entendo que procedem as alegações da impugnante. De 

acordo com extrato anexo aos autos em epígrafe, não há dúvidas de que 

a referida penhora recaiu sobre monta inferior a quarenta salários 

mínimos, bem como estes numerários se encontravam depositados na 

conta poupança do executado. Portanto, é necessário o cancelamento da 

penhora ocorrida nos autos. Nesse sentido colhe-se o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. 

EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DINHEIRO. CONTA 

POUPANÇA IMPENHORABILIDADE. ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, 

X, CPC. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. NATUREZA DA 

CONTA. OFÍCIO A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NECESSÁRIO. DIREITO A 

PLENITUDE DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO 

REFORMADA. 1. Nos termos do art. 833, X do Código de Processo Civil ?

são impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o 

limite de 40 (quarenta) salários-mínimos?. 2. No caso em análise, houve o 

bloqueio da quantia de 173,94 (cento e setenta e três reais e noventa e 

quatro centavos), valor esse que estaria abarcado pela impenhorabilidade 

para conta bancária do tipo poupança 3. Levando em consideração a 

atuação da Defensoria Pública na representação da parte no exercício da 

curadoria especial bem como sua impossibilidade de atuar diretamente na 

obtenção de informações detalhadas quanto ao tipo de conta bancária a 

que corresponde o bloqueio entendo por necessária a medida judicial em 

prol do exercício da plenitude de defesa da executada. 4. Recurso 

conhecido e provido. Decisão reformada. (TJ-DF 07219286720188070000 

DF 0721928-67.2018.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 

Data de Julgamento: 24/04/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 30/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste 

sentido, uma vez comprovado que a penhora recaiu em valor inferior a 

quarenta salários mínimos, e, portanto, impenhoráveis, é necessário 

analisar a alegação da afastabilidade da impenhorabilidade ante ao 

desvirtuamento de conta alegado pelo impugnado. Sendo assim, vejamos 

como a jurisprudência trata o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PENHORA DE SALDO DE SALÁRIO REMANESCENTE EM CONTA 

POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONTA POUPANÇA COM 

MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE 

MANTIDA. 1. O saldo remanescente de salário em conta corrente também 

é impenhorável, porque saldo de salário não perde a natureza de salário, 

mantendo o caráter de impenhorabilidade. 2. Ainda que haja movimentação 

na conta poupança, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de 

poupança até o limite de quarenta salários mínimos (art. 833, X, CPC). 3. 

Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJ-DF 

07150531820178070000 DF 0715053-18.2017.8.07.0000, Relator: SÉRGIO 

ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2019, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 19/03/2019 . Pág.: Sem PáginaCadastrada.)

(Grifei) Dessa feita, ainda que exista breves movimentações na conta 

poupança, é impenhorável a quantia depositada em caderneta até o limite 

de quarenta salários mínimos, devendo ser necessário o levantamento da 

constrição realizada. 3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os 

embargos à Execução, na forma do art. 917, II c/c art. 920, III do Código de 

Processo Civil, e, por esta razão, determino o levantamento da constrição 

alhures realizada no Id. 21877840 - Documento de Identificação (BacenJud 

318 57.2017 extrato). Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o 

presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitada em 

julgado, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 10 dias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no sistema PJe. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001563-97.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IRONI TEIXEIRA DUTRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001563-97.2019.8.11.0055. REQUERENTE: IRONI TEIXEIRA DUTRA 

REQUERIDO: DETRAN, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Dispensa-se o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE 

PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS proposta por IRONI 

TEIXEIRA DUTRA desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DE MATO GROSSO – DETRAN/MT e ESTADO DE MATO GROSSO. É o 

suficiente a relatar. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA Evidencia-se 

a legitimidade passiva do órgão de trânsito e do Estado; aquele por se 

tratar de autarquia dotada de personalidade jurídica própria detentora de 

responsabilidade pela higidez dos registros dos veículos em circulação; e, 

deste, por ser o sujeito ativo do IPVA. No caso sub judice, por se tratar de 

um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no 

princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examina as demais preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, 

já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. 

Fundamento e decido. Alega o reclamante que era proprietário de um 

veículo GM/Monza SL/E, 1985/1985, placa JYG7741, Renavam 

00125482400, cor bege, e no ano de 2011 vendeu o mesmo, contudo, até 

o momento o comprador não teria realizado a transferência para si, bem 

como que não possui mais contato com o mesmo. Relata que vem sendo 

cobrado pelo pagamento dos encargos tributários e multas referentes ao 

citado veículo. Isso tudo porque não fora feita a devida atualização no 

órgão de trânsito, pois já se passaram mais de 8 (oito) anos desde que o 

autor teria alienado o veículo e o comprador não providenciou a 

transferência. Por essa razão o reclamante que seja o banco de dados da 

autarquia corrigido, para que não seja mais responsável pelos futuros 

encargos tributários desde a data de sua transferência, ou em razão da 

renúncia de propriedade. Em contestação a primeira reclamada alega que 

não há possibilidade de realizar mera exclusão do nome do reclamante 

dos registros como proprietário, bem como que não há como ser 

declarada a renúncia ou inexistência de propriedade sem a indicação de 

um novo proprietário, sendo que a coisa passaria a ser “coisa de 

ninguém”. A segunda reclamada por sua vez sustenta, em tese, ausência 

de comprovação dos fatos alegados. Requer a improcedência dos 

pedidos. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 
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provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em analise aos autos 

verifica-se que não restou comprovado as alegações do reclamante, 

tendo em vista alegar que vendeu o bem mas não sabe o nome do 

comprador, e não juntou aos autos nenhuma prova de que alienou o bem, 

também não há comunicação junto ao órgão competente. O texto do CTB, 

no Art. 134, do CTB, diz: “No caso de transferência de propriedade, o 

proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do 

Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do 

comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e 

datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas 

penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.” 

Pois bem. Verifica-se que enquanto a transferência não é concluída, o 

proprietário do veículo deve fazer a comunicação de venda ao Detran 

para não ser responsabilizado de forma solidária em caso de infração 

cometida pelo atual proprietário. A comunicação é a garantia necessária 

para o vendedor do bem se resguardar de todas multas, infrações e 

embaraços que podem ser cometidos pelo comprador. Agiu com falta de 

zelo o reclamante quando alega que vendeu seu veículo, contudo, não 

comunicou a venda ao órgão competente, bem como que não comprova 

aos autos ao menos a realização da suposta alienação. Quanto a 

Renúncia o Código Civil, em seu art. 1.275, dispõe que, "Além das causas 

consideradas neste Código, perde-se a propriedade (...) pela renúncia 

(...)". Contudo, não é cabível a renúncia de propriedade de bem móvel 

quando o bem está registrado junto ao ente público e pode estar em 

circulação, vindo, inclusive, a ser objeto de crime. Há de se pontuar, 

todavia, que o reclamante não traz provas de suas alegações quanto a 

alienação do bem, desta forma seu pedido quanto a renúncia é impossível, 

pois não traz aos autos o nome do comprador, para que se livre do ônus. 

Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão contida na 

inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995, c.c. artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza 

Leiga ______________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000791-37.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANDRE PORATO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Reinaldo Lorençoni Filho OAB - MT0006459A-O (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ ZANATTA PIASSA OAB - MT24671/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAC ANDRE GALLI (REQUERIDO)

ROSANA MARIA DOS ANJOS COSTADELLI (REQUERIDO)

GIONGO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000791-37.2019.8.11.0055. REQUERENTE: MARCIO ANDRE PORATO DE 

SOUZA REQUERIDO: ISAC ANDRE GALLI, ROSANA MARIA DOS ANJOS 

COSTADELLI, GIONGO & CIA LTDA - ME PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Após 

regular tramitação processual, as partes, em petição conjunta noticiaram a 

composição amigável frente ao litígio constante dos presentes autos (cf. 

ID 29877173 - Outros documentos (MINUTA DE ACORDO ISAC ANDRÉ 

GALLI X MARCIO PORATO)). Sendo o direito transigível, de natureza 

patrimonial, é devida a homologação por ato judicial. 3. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o citado acordo, que passa a fazer parte da presente 

sentença, para que surtam seus efeitos jurídicos e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem custas nessa 

fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão 

à análise do magistrado. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga 

M a t r í c u l a  n º .  4 2 1 9 1  

____________________________________________________________

_____ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002166-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OSMIR BARDELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERNANDES FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Pois bem. Em síntese, afirma a parte autora que emprestou 04 folhas de 

cheques para o Requerido e que o mesmo não efetuou o pagamento na 

data dos vencimentos dos cheques. Alega que os cheques foram 

devolvidos sem provisão de fundos, que foram descontados taxas e juros 

da conta corrente. Narra que tentou receber amigavelmente os valores, 

porém, a parte ré se recusou a efetuar o pagamento e devolução dos 

cheques, razão pela qual pretende reparação pelos danos materiais 

suportados no importe de R$ 2.434,04 (dois mil quatrocentos e trinta e 

quatro reais e quatro centavos), bem como busca a devolução dos 

cheques que se encontram na posse do requerido. O réu, ao seu turno, 
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afirma que desconhece totalmente os fatos narrados na inicial, que o autor 

não juntou provas que vincule o requerido como devedor e que não 

consta o nome do requerido nas folhas de cheque como endossante, 

pugna pela improcedência da demanda. A parte autora impugnou a 

contestação. Após detida análise dos autos, é preciso reconhecer que 

assiste razão parcial ao autor. Explico: A parte autora, em réplica rebateu 

a alegação do requerido, sustentando a relação jurídica entre as partes, 

colacionou troca de mensagens de celular, pelo teor do diálogo restou 

demonstrado que houve empréstimos de folhas de cheques em favor do 

réu. Demais disso, o número do telefone do requerido o mesmo número de 

telefone descrito verso do cheque nº 850012 (cf.ID nº 15394973), bem 

como, o mesmo número do telefone constante na procuração anexada 

com a contestação, razão pela qual se mostra procedente o pedido 

indenizatório da parte autora, nos termos do art. 944 c/c art. 186 do 

Código Civil. Ademais, no que concerne aos danos materiais, a parte 

autora juntou aos autos os documentos (cf.ID nº 15394972) que 

comprovam as cobranças referentes aos encargos de taxas dos cheques 

devolvidos sem provisão de fundos. Analisando a contestação ofertada 

verifica-se que referidos documentos não foram impugnados pelo réu. 

Assim, como dito, resta inequívoco que a parte autora é credora do réu na 

importância acima mencionada, que deve ser corrigida monetariamente 

pelo INPC a partir do prejuízo (considerando a data de devolução dos 

cheques, o cálculo deverá ser realizado individualmente). Bem como, 

deverá incidir juros simples, na base de 1% ao mês, considerando a data 

de devolução dos cheques sem provisão de fundos. Por fim, não 

comporta procedência o pedido para restituição dos títulos. Isso porque 

não há nenhuma evidência de que eles estejam na posse do requerido, 

como afirma o autor na inicial. Da análise dos cheques é possível verificar 

que foram endossados e entregues a terceiro, seu atual portador. 

Improvável, assim, que os títulos estejam na posse do requerido, conforme 

afirma o requerente. Nesse sentido, não há como impor-lhe a obrigação de 

fazer postulada na inicial. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial para 

Condenar o réu ao pagamento de R$ 2.434,04 (dois mil quatrocentos e 

trinta e quatro reais e quatro centavos), a titulo de indenização por danos 

materiais, que deverá ser acrescidos de juros de mora (simples) ao mês a 

partir do vencimento da obrigação (considerando a data de cada cobrança 

de encargos de cada cheque devolvido) e correção monetária pelo INPC a 

incidir de cada cobrança de encargos dos cheques devolvidos. Sem 

custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 14 de Abril de 2020. 

LIVRADA A. GAETE. Juíza Leiga. Matrícula 40.669 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 14 de Abril de 2020 ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.
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CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000374-84.2019.8.11.0055 Reclamante: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

Reclamada: OI S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito. Trata-se de ação de 

declaração de inexistência de débitos com pedido de indenização por 

danos morais na qual alega o Autor que quando mudou de endereço 

requereu a instalação dos serviços contratados na data de 15/03/2016, 

sendo agendadas diversas datas de instalação, no entanto, quando o 

preposto compareceu na data de 19/04/2016 informou que no local 

apontado não havia sinal para o fornecimento do serviço, motivo pelo qual 

foi obrigado a requerer o cancelamento. Afirma que foram geradas faturas 

para os meses de maio e junho, mesmo não sendo fornecido o serviço 

desde março quando requereu a troca de endereço, questionadas 

administrativamente, no entanto, a Reclamada não cancelou o débito e 

inscreveu seu nome em órgãos de proteção ao crédito. A Reclamada, em 

contestação, alega que houve instalação no novo endereço e que as 

cobranças referem-se aos serviços prestados, inexistindo dever de 

indenizar. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. No presente feito a Reclamada não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia (NCPC, art. 373, II), vez que não 

impugnou os protocolos apresentados pela Reclamante, bem como não 

comprova que os serviços foram instalados no novo endereço. Denota-se 

que o cancelamento do serviço se deu por inexistência de sinal no novo 

endereço, cuja responsabilidade não pode ser imputada ao consumidor, 

nesse sentido, a cobrança não ocorreu de maneira lícita, quando o serviço 

já não estava sendo fornecido. Ainda, levando em conta o descaso da 

Reclamada com o consumidor, que continuou a receber faturas sem 

qualquer serviço, bem como a conduta de inscrever o nome do 

Reclamante em órgão de proteção ao crédito, são também cabíveis os 

danos morais reclamados pelo autor. Corroborando: “APELAÇAO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PEDIDO CANCELAMENTO DE 

LINHA TELEFÔNICA. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA. DANOS MORAIS 

CARACTERIZADOS. Não conheço do recurso quanto ao pedido de 

inexigibilidade da fatura com vencimento em 05-02-2012, porque ausente 

pedido na inicial. Dano Moral. Situação concreta dos autos em que o autor 

comprovou, através do número de protocolos os contatos realizados com 

a ré, a fim de obter o cancelamento da linha telefônica e a cobrança dos 

serviços. A manutenção da cobrança de serviço de telefonia cancelado 

configura abuso de direito indenizável e não mero transtorno ou dissabor. 

Quantum indenizatório. Valor indenizatório alterado para o que usualmente 

a Câmara fixa para casos semelhantes. SUCUMBÊNCIA 

REDIMENSIONADA. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70060341625, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Guinther Spode, Julgado em 07/08/2014)”. Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA 

dos pedidos para: 1 - DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos 

nesta demanda; 2 - CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante 

pelos danos morais suportados, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta 
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decisão e juros de 1% a.m. a partir da citação. MANTENHO A LIMINAR 

DEFERIDA NO ID. 18704709. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.
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RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO OAB - MG129459 (ADVOGADO(A))
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. Relatório: Dispensado, com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/95. 2. 

Fundamentação: Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e não 

havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto são aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Inclusive no que toca 

a inversão do ônus probatório, conforme art. 6º, inc. VIII do CDC, a qual 

defiro por verificar a hipossuficiência da parte autora no presente caso. 

Pois bem. Narra a parte autora que recebeu a notícia do falecimento de 

sua genitora e para chegar a tempo do sepultamento comprou passagem 

áreas pelo site da primeira requerida, sendo o transporte realizado pela 

companhia Azul Linhas Aéreas com embarque no aeroporto de Cuiabá 

com conexão no aeroporto de Campinas SP com destino final cidade de 

Ribeirão Preto- SP na data de 20 de dezembro de 2018 às 9h35min. Afirma 

que efetuou a compra das passagens pelo cartão de crédito e no 

momento da contratação obteve retorno da primeira ré de que a compra 

estava autorizada. Porém, aduz o autor que ao chegar ao aeroporto não 

embarcou, a segunda requerida informou lhe que a compra das 

passagens não havia sido registrada no sistema. Assevera que 

argumentou a necessidade da viagem e que a conduta segunda ré agiu 

com descaso com a situação do autor. Alega que buscou voos próximos 

em outras companhias aéreas, porém, o voo disponível somente após 14 

horas de espera e que não faria sentido o autor embarcar no voo 

encontrado em razão da ocorrência do sepultamento de sua genitora. 

Afirma que a primeira ré realizou a devolução integral dos valores das 

passagens. Diante desses fatos busca condenação das requeridas em 

indenização por danos morais. A primeira ré, 123 Milhas Operadora e 

Agência de Viagens Ltda, alega que o cancelamento ocorrido foge de 

suas responsabilidades, uma vez que o autor efetuou pedido de emissão 

de bilhetes aéreos por meio website da ré e que a ordem de compra foi 

cancelada dentro dos termos e condições do serviço prestado e que o 

autor foi comunicado em tempo hábil (às 9h03min) da impossibilidade da 

emissão dos bilhetes. Afirma que atua como intermediadora na venda de 

passagens aéreas promocionais através dos programas de 

milhas/fidelidade das companhias aéreas. Aduz que o pagamento dos 

bilhetes por meio de cartão de crédito, uma vez registrado no sistema da 

ré e feito reserva de crédito, e que possui prazo contratual de 24 horas 

para confirmar a viabilidade do pedido de emissão de bilhetes em razão 

das companhias aéreas de forma unilateral e sem aviso prévio podem 

aumentar os valores em milhas dos bilhetes solicitados. Alega que sua 

conduta foi de acordo com contrato pactuado com o autor no momento da 

compra, e que no presente caso não há preenchimento dos requisitos 

para configuração de danos morais, pugna pela improcedência. A 

segunda ré Azul Companhia aérea, narra que o autor não adquiriu as 

passagens diretamente com a ré e que não possui responsabilidades na 

emissão de passagens. Alega que não possui qualquer responsabilidade 

civil devido à ausência de nexo de causalidade, pugna pela improcedência 

da demanda. Em que pesem as alegações das rés, reputo existir razão a 

parte autora. A segunda requerida alegou ilegitimidade passiva. Todavia, 

tenho que a referida preliminar suscitada há de ser afastada. Nessa 

hipótese, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, preceitua que 

os fornecedores de produtos e prestação de serviços são responsáveis 

solidariamente pelos vícios deles decorrentes. No caso entendo haver 

solidariedade entre as rés, isto porque ambas estão inseridas na cadeia 

de fornecedores contratados pelo autor, assim, havendo danos 

decorrentes de falha na prestação de serviços sobre ambas recai o dever 

de reparar. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, in verbis: ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL 

DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO CÍVEL 

( 1 9 8 )  N º  0 0 2 9 9 1 3 - 9 6 . 2 0 1 5 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 A p e l a ç ã o  n º 

0029913-96.2015.8.11.0041Apelante: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A .Apelado: DEOCLECIO BOEIRA BRAGA5ª Vara 

Cível da Comarca de Cuiabá EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – ATRASO DOS VOOS – 

EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 

AGÊNCIA DE TURISMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL 

CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO 

CABÍVEL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.É parte legítima para figurar no polo passivo da ação a agência 

de turismo responsável pela VENDA do pacote de viagem.O atraso dos 

voos que faziam parte do pacote adquirido pelo autor, bem como o 

extravio de sua bagagem caracterizam falha na prestação do serviço 

contratado e geram o dever de indenizar. O quantum do dano moral deve 

possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente 

gravoso ao ofensor. (N.U 0029913-96.2015.8.11.0041, CÂMARAS 
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ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, 

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no 

DJE 05/08/2019). AGRAVO REGIMENTAL - RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DO VOO - AGÊNCIA DE 

TURISMO - LEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - 

PRELIMINAR REJEITADA - DEVER DE RESSARCIR - DANOS MORAIS IN RE 

IPSA - QUANTIA REDUZIDA - NEGADO PROVIMENTO. A agência de 

turismo é parte legítima para figurar no polo passivo da ação e responde 

solidariamente por falhas na prestação dos serviços incluídos no pacote 

vendido, tendo em vista as regras do Código de Defesa do Consumidor. Já 

o fornecedor responde objetivamente e tem de indenizar pelo abalo moral 

causado, que em atraso de voo é in re ipsa, cujo valor deve ser fixado 

com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do 

ofensor, à extensão dos prejuízos e à capacidade econômica das partes. 

(AgR 58702/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015). 

Assim, o que se verifica é que as rés deixaram de cumprir o contrato de 

transporte na forma inicialmente estipulada, de modo injustificado, porque 

a falha de informações entre as empresas é fato interno da atividade, que 

não exclui sua responsabilidade. No mesmo sentido, colhem-se as 

decisões abaixo transcritas. RAC – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE 

REESTRUTURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO PELA 

COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

PREJUÍZOS MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS 

CARACTERIZADOS – PROVA DA EXISTÊNCIA DO DANO – 

DESNECESSIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por 

parte da companhia aérea em razão do cancelamento do voo, cabível 

indenização por dano moral, em decorrência dos constrangimentos 

causados ao consumidor. O quantum indenizatório deve atender aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso 

na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o 

enriquecimento injustificado. (Ap 66676/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado 

no DJE 10/08/2015) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – 

CANCELAMENTO DE VÔO – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA 

VIAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – 

DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – 

VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL DEVIDO – RESTITUIÇÃO DE 

VALORES NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A empresa 

transportadora está adstrita ao cumprimento de suas obrigações 

contratuais. Se da inobservância desse dever sobrevieram transtornos ao 

passageiro, torna-se cabível a indenização. A responsabilidade das 

empresas de transporte aéreo é objetiva (art. 14 do CDC), somente 

podendo ser elidida por culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro 

desconexo do serviço, caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu na 

hipótese. Ao realizar o serviço para qual se prestou, a empresa de 

transporte aéreo assume os riscos inerentes às falhas do seu serviço, 

como atrasos e cancelamentos injustificados dos voos, devendo indenizar 

os seus clientes quando ocorrerem eventuais prejuízos. Dano moral é 

aquele causado injustamente a outrem, que não atinja ou diminua o seu 

patrimônio, é a dor, a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem com 

reflexo perante a sociedade, sendo, este, presumido, no caso de falha no 

cumprimento de contratos de transporte aéreos. A indenização por dano 

moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, 

mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, 

compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte 

quanto aos outros procedimentos de igual natureza. É devida a restituição 

dos valores não reembolsados, despendidos com a passagem aérea não 

utilizada em decorrência de cancelamento injustificado de voo, na forma 

simples, já que a situação apresentada não se enquadra na hipótese do 

art. 42, parágrafo único, do CDC. (Ap 144186/2013, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/04/2014, Publicado no 

DJE 10/04/2014) Portanto, devem as rés ser responsabilizadas na 

reparação de danos existentes, nos termos do artigo 14, do Código de 

Defesa do Consumidor, que diz: “o fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. A responsabilidade é objetiva, somente sendo 

afastada quando comprovado que uma vez prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa é exclusiva da vítima ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do 

art. 14, do CDC), do que não se desincumbiu. Em análise ao exposto pela 

parte autora, bem como pelos documentos acostados juntados à inicial, 

verifica-se que parte autora cumpriu devidamente sua obrigação do 

contrato, pagando pelo bilhete aéreo, diferentemente da empresa 

requerida, que não permitiu seu embarque. Registre-se que o contrato de 

transporte aéreo caracteriza-se pela fixação de obrigação de uma das 

partes (empresa aérea) de transportar o passageiro para determinado 

local, previamente ajustado, mediante pagamento. Cumpre salientar que o 

documento (cf.ID nº 18682354) cuja veracidade não foi contestada pela 

primeira ré, refere-se confirmação de compra das passagens, na qual 

inclusive consta o detalhamento do voo 4487 Cuiabá (CGB) –Campinas 

(VCP) e VOO 4304 Campinas (VCP) – Ribeirão Preto (RAO). Convém 

mencionar, que não se sustenta a alegação de que o pagamento de 

bilhetes com o cartão de crédito é mera reserva de passagaem, que a ré 

tem o prazo de 24 horas para conformar a viabilidade da compra da 

passagem. Ora, se a compra foi realizada às 2h34min no dia 20/12/2018 e 

o embarque no mesmo dia para às 9h35min., ou seja, houve um 

transcurso de 07 (sete) horas entre a compra e o embarque. Ademais, 

não merece acolhimento a alegação de que o autor foi informado em tempo 

hábil do cancelamento da compra das passagens (às 9h03min no dia 

20/12/2018), pois, o embarque estava previsto para as 9h35min no dia 

20/12/2018. Ora, as companhias aéreas encerram o embarque de 

passageiros cerca de 30 a 40 minutos de antecedência do horário 

previsto de saída, ou seja, no horário (9h03min), momento que a ré enviou 

o comunicado do cancelamento do bilhete, o embarque já havia começado 

e, quiçá, já estava em vias de se encerra, não podendo, portanto, ser 

considerado que a comunicação ocorreu em tempo hábil. Diante disso, 

vejo que a requerida agiu de maneira arbitrária e irresponsável para com o 

autor, portanto resta comprovado o defeito na prestação do serviço de 

transporte aéreo, dando ensejo à reparação dos danos morais, nos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Não se trata de 

forma alguma de mero dissabor do cotidiano ou simples inadimplemento 

contratual, uma vez que restou demonstrado que a ré cancelou as 

passagens do autor sem previamente informá-lo, de modo, que não pode 

participar do funeral de sua genitora, o dano moral é evidente e 

prescindível de prova, devendo-se portanto estabelecer a correspondente 

compensação. No que tange o dano moral a ser reparado é puro, pois 

atingiu direito de personalidade, a honra subjetiva da pessoa. Outrossim, a 

impotência do consumidor às práticas usuais do fornecedor, como no 

caso em tela, causam mais do que mero dissabor, trazendo sentimento de 

angustia, ansiedade e humilhação. Referida conduta não é correta, e deve 

ser reprimida, porque fere os deveres contratuais anexos ou laterais de 

conduta, “que são deveres inerentes a qualquer negócio, sem 

necessidade de previsão no instrumento. Entre eles merecem destaque o 

dever de cuidado, o dever de respeito, o dever de lealdade, o dever de 

probidade, o dever de informar, o dever de transparência, o dever de agir 

honestamente e com razoabilidade”. Dito isso, devem indenizar o autor em 

danos morais, cuja prova é dispensada, pois presumida. Configuram-se in 

re ipsa, isto é, decorrem dos transtornos, preocupações e aborrecimentos 

causados pelo evento, prescindindo de provas[5]. Bem como por não ter 

sido respeitado o dever de informação adequada correlata a prestação de 

serviço in casu. Ressalte-se ainda, que o autor se deslocou desta 

comarca de Tangará da Serra até o aeroporto de Cuiabá, sendo impedido 

de embarcar, abandonado sem qualquer apoio no saguão do aeroporto, 

em estado psicológico abalado sem poder ir ao velório e sepultamento de 

sua genitora e sem poder contar com qualquer apoio das requeridas que 

nada fizeram para solucionar a situação por ela causada. Posto isso, 

considerando-se as circunstâncias do caso, a condição econômica das 

partes, o caráter pedagógico da condenação, entendo que o valor R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais a serem pagos pelas 

partes rés, solidariamente, é justo. 3. Dispositivo: Ante o exposto, com 

fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: a) 

Condenar solidariamente as requeridas ao pagamento do valor de R$ 

10.000,00 (dez mil) reais a título de danos morais, sobre o qual incidirá 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo 
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INPC, a partir do arbitramento (cf. súmula 362 do STJ). Sem custas ou 

honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Por consequência, opino 

por julgar extinto o feito com julgamento de mérito. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 13 de Abril de 2020. 

LIVRADA GAETE Matrícula: 40.669 Juíza Leiga. Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 13 de Abril de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS GERADO POR ATRASO 

DE VOO – RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO PRESUMIDO - VALOR 

REPARATÓRIO - CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO IMPROVIDO. Em casos de descumprimento do contrato de 

transporte aéreo, deve o transportador responder objetivamente pelos 

danos morais decorrentes do atraso do vôo, nos termos do artigo 14 do 

CDC. Os danos morais configuram-se in re ipsa, isto é, decorrem dos 

transtornos, preocupações e aborrecimentos causados evento, 

prescindindo de provas. O valor da indenização por danos morais deve 

ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade, 

proporcionalidade e moderação, levando-se em conta a situação 

financeira das partes. (Ap 44205/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no 

DJE 18/09/2015) (grifo nosso).

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001696-76.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FARIAS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES OAB - MT24126/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001696-76.2018.8.11.0055. REQUERENTE: RODRIGO DE FARIAS 

PASSOS REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos. 

Cuida-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado 

por DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. No caso, requer o 

impugnante, seja recebida a presente Impugnação, declarando o Excesso 

na execução. O pleito não merece acolhimento. Haja vista que os cálculos 

apresentado pelo exequente no id. 19110795 - Manifestação 

(Manifestação a impugnação), estão em observância ao Dispositivo da 

sentença, conforme se verifica: “a) Ao pagamento do valor de R$ 

4.121,00 (quatro mil cento e vinte e um reais) a título de indenização por 

danos materiais, devidamente corrigido monetariamente pelo IGPM/FGV 

desde a data do evento danoso, e acrescido de juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da citação, debitando deste valor o montante devido para fins 

de regularização do veículo, tais como licenciamento, IPVA, estadia; b) Ao 

pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização 

por danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo INPC, a 

partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ);” Neste sentido, o cálculo 

referente aos danos materiais apresentado pelo exequente tem o período 

de correção de 17/06/2018 (data do evento danoso) a 01/03/2019 e 

aplicação de juros de 1% entre 10/07/2019 (data da citação) a 13/03/2019, 

exatamente conforme condenação. Ainda, observa-se correto o cálculo 

referente aos danos morais apresentado pelo exequente, o qual 

apresenta período de correção de 12/12/2018 (data da sentença) a 

01/03/2019 e aplicação de juros de 1% entre 10/07/2018 (data da citação) 

a 13/03/2019, observando assim dispositivo da sentença. Por outro lado, a 

executada, ora impugnante, apresenta cálculos referente ao dano moral e 

material no período de 12/12/2018 a 01/03/2019, tanto para a correção 

quanto para os juros de 1%, daí então a diferença entre os valores, motivo 

pelo qual não merece acolhimento por não observar os termos da 

condenação. Desta forma, não há que falar em excesso de execução. 

Assim, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA da IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e consequentemente determino o prosseguimento do feito, nos 

termos legais. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Submeto 

os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da 

lei 9.099/95. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitada em julgado, intime-se 

a exequente para manifestação pelo prazo de 10 dias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no sistema PJe. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001364-75.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC AVILA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001364-75.2019.8.11.0055. REQUERENTE: ERIC AVILA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de relatar os fatos, nos termos 

do artigo 38, da Lei n. 9.099/1995. Da Alegada Impossibilidade de inversão 

do ônus da prova. A presente preliminar não está elencada nas hipóteses 

previstas nos incisos do art. 337 do Código de Processo Civil. Ademais, a 

análise da norma jurídica aplicada ao caso concreto deve ser feita no 

mérito e não em sede de preliminar como fora abordado pela parte 

Reclamada em sua defesa, motivo pelo qual deixo de acolhe-la 

Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria 

exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas em 

audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. O autor requer a inversão do ônus. 

O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os 

requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: 

consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do 

suplicante. Para a concessão do pleito é necessário a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, verifico que a hipossuficiência do 

demandante em relação ao requerido, sendo imprescindível a inversão 

para possibilitar a igualdade entre as partes. Deste modo, defiro o pedido 

de inversão do ônus da prova. Ressalto que o deferimento do pedido de 

inversão do ônus da prova não impede o conhecimento e o julgamento da 

matéria posta a lume, uma vez que este juízo pode apreciar o pedido 

apenas com as provas trazidas pelas partes, que se mostram suficientes 

para o julgamento do processo na fase em que se encontra. No caso, 

trata-se de Reclamação, que vem embasada nas disposições ínsitas no 

art. 18, 19 e 21 da Lei n. 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, que 

consagra a teoria da responsabilidade que responde o fornecedor, 

fabricante e prestador de serviços, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por 
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defeitos/vícios ou falha na prestação de serviços, relativos aos produtos 

e serviços. Portando rejeito a preliminar de ilegitimidade suscitada. Passo a 

apreciar o mérito da demanda. Em síntese, aduziu a parte Reclamante que 

possuía a Linha telefônica habilitada perante a operadora OI de nº (65) 

9.9999-2030, o qual utilizava para trabalho e acesso as suas redes 

sociais. Ocorre que no dia 12/06/2019 solicitou portabilidade de sua linha 

para a empresa reclamada, contudo, após a realização da portabilidade 

para a operadora VIVO, ora reclamada, esta realizou a troca de sua linha 

sendo que o nº (65) 9.9999-2030 foi desabilitada e em seu lugar 

disponibilizado o nº (65) 9.9640-3233. Requer que a reclamada realize a 

portabilidade de seu nº (65) 9.9999-2030, na forma contratada, bem como 

indenização pelos danos morais. Liminar concedida nos autos. Na 

contestação as reclamadas alegam em síntese ausência de comprovação 

e mero aborrecimento. Requer a improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Da análise dos autos verifica-se que o documento do Id. 21865823 - 

Documento de comprovação (4 Contrato VIVO) demonstra que a 

contratação é correspondente a habilitação do pano VIVO CTRL 

DIGITAL-2,5GB ILIM – 116/POS/SMP na linha telefônica nº (65) 

9.9999-2030, restando comprovado a contratação dos serviços de 

portabilidade para a empresa reclamada. Ainda, é resta devidamente 

comprovado nos autos que a portabilidade nos termos contratado não se 

consolidou, especificamente quanto ao vídeo anexo no Id. 21866754 - 

Documento de comprovação (18 Vídeo de ligação para o número), o qual 

demonstra claramente que o número telefônico está indisponível. Dessa 

feita, entendo ser procedente o pedido da inicial, tendo sido evidenciado a 

falha na prestação de serviços que causou prejuízos ao requerente, que 

teve impedido a utilização de seu número telefônico, bem como a 

indisponibilidade da prestação de serviços nos termos contratados. Nesse 

sentido, dispõe o artigo 3° da lei n° 8.078/1990 que define fornecedor 

como toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 

estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. Em resumo, é aquele que tem como atividade 

habitual o fornecimento de produtos e serviços. No tocante ao dano moral, 

este surge no instante em que o ser humano suporta um constrangimento 

que não lhe era exigível razão pela qual absorve a dor interna 

desnecessariamente. O simples desgosto em razão de acontecimentos 

corriqueiros seja por circunstância interna ou externa, não é capaz de, 

por si só, ensejar a pretensa reparação. Havendo falha na prestação do 

serviço, surge a responsabilidade da empresa reclamada em indenizar 

pelos danos suportados. Quanto ao pedido de danos morais, entendo pela 

procedência, porque a promovente demonstrou que vem buscando 

solucionar a situação administrativamente e judicialmente e não obtém 

êxito, assim, a falta de presteza da parte promovida com certeza 

gerou-lhe mágoa e transtornos que não são confundíveis com o mero 

aborrecimento do cotidiano. Para fixação do valor do dano moral devem 

ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, 

razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da 

medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, 

especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o 

enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Assim comprovado o 

comportamento impetuoso e contrário ao direito pela reclamada, 

valendo-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar 

a condição econômica da reclamante e do reclamado, arbitro a 

indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), levando-se 

em conta a extensão do dano e as condições financeiras da reclamante e 

da reclamada. Ademais, mostra-se justo porquanto atende o caráter 

repressivo da fixação indenizatória já que inibirá de cometer outros ilícitos 

perpetrados na mesma forma praticada. Ainda, é possível verificar nos 

autos que na data de 22/07/2019 teve decisão concedendo a Antecipação 

de Tutela, determinando que a reclamada promova a portabilidade da linha 

telefônica nº (65) 99999-2030, na forma contratada, no prazo de 10 dias. 

Para o caso de descumprimento desta medida, fixo multa diária no valor de 

R$ 100,00 (cem reais), limitados a R$ 10.000,00 (dez mil reais). No dia 

07/08/2019 a requerida foi citada da ação, bem como da liminar concedida 

nos autos (Id. 22831757 - Aviso de Recebimento (cc 1001364 75.2019 

748). O requerente apresenta impugnação informando o descumprimento 

da determinação legal, comprovando que até o momento não teve a 

portabilidade de seu nº concluída (Id. 25033747 - Outros documentos 

(Ligação para nº do autor), bem como que o número provisório 

disponibilizado pela requerente também estava desabilitado (Id. 25033764 - 

Outros documentos (Ligação para nº provisório). Em contato com a 

reclamada, o preposto desta informou que o serviço estaria desabilitado 

por determinação judicial (Id. 25035712 - Outros documentos (Ligação 

para VIVO), situação na qual o requerido deveria entrar em contato com a 

ouvidoria da reclamada. O descumprimento da determinação legal é nítido 

e indica que a decisão liminar, que concedeu o pedido de obrigação de 

fazer, deve ser mantida, condenando-se a reclamada na citada obrigação. 

Porém, qualquer discussão acerca do descumprimento da medida deve 

ser travada pela via própria, e não neste momento procedimental. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

julgo PROCEDENTE o pedido inaugural, para: a) CONDENAR a reclamada a 

pagar à parte reclamante o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de 

indenização por danos morais, que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir da citação; b) CONDENAR a reclamada a promover a portabilidade 

da linha telefônica nº (65) 99999-2030, na forma contratada. Ratifico e 

torno definitiva todos os termos da liminar concedida nos autos. Sem 

condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 

9.099/1995. Transitada em julgada a sentença, procedidas as baixas e 

anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo definitivo. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000970-39.2017.8.11.0055
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WALDERLENE GONCALVES SANTOS (REQUERENTE)
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FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000970-39.2017.8.11.0055 Reclamante: WALDERLENE GONÇALVES 

SANTOS Reclamada: ELN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

EPP Reclamado: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 
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qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Passo à análise do mérito. A 

Reclamante alega em sua petição inicial que adquiriu um imóvel da Primeira 

Reclamada no ano de 2011, quitando o valor de entrada somente de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), desistindo da compra em 15/10/2015, conforme 

termo de desistência, recebendo a devolução do valor pago. Afirma que é 

professora na rede pública e pretendia participar do processo de eleição 

de coordenadores escolares, pelo que, dentre os requisitos, estava a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos das esferas, federal, 

estadual e municipal, no entanto, buscou o Segundo Reclamado e foi 

informada que estava em débito com IPTU do ano de 2016 referente ao 

terreno que havia desistido da compra, e, diante da necessidade, quitou o 

débito. Argumenta ainda que, mesmo com o pagamento do IPTU 2016 não 

pôde emitir a certidão, pelo que havia um processo de execução fiscal em 

seu nome cobrando o IPTU dos anos de 2014 e 2015 no valor de R$ 

1.455,69 (um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e 

nove centavos), o qual também quitou para obter a certidão e participar do 

certame. Diante dos fatos pleiteia a restituição dos valores pagos e 

indenização por danos morais. A Primeira Reclamada, em defesa, alega 

que o IPTU do imóvel era de responsabilidade da Reclamante, inexistindo 

dever de restituir e indenizar. O Segundo Reclamado, em defesa, afirma 

que não possui responsabilidade sobre os eventos, pelo que não foi 

notificado da desistência da compra, tratando-se de culpa exclusiva da 

Reclamante. Em primeiro lugar, em relação ao Segundo Reclamado, resta 

evidenciada a sua ausência de responsabilidade. Denota-se que não há 

nos autos qualquer demonstração de que a Reclamante tenha requerido a 

transferência de titularidade do lote no cadastro imobiliário municipal, nos 

termos do artigo 338 do Código Tributário Municipal. Independentemente de 

quem tinha o dever de informar o Município acerca da alteração da 

titularidade do bem, o fato é que não houve a comunicação. Ora, não 

tendo sido comunicado formalmente, evidente que o Município não tem 

elementos para inferir que a reclamante já não mais era titular do bem, 

muito menos quem seria o seu novo titular. Assim, é evidente que não 

houve nenhum ato ilícito praticado pelo Município. No entanto, quanto a 

Primeira Reclamada, verifica-se que merece procedência o pleito. 

Denota-se que restou incontroverso que a Reclamante quitou somente um 

valor de entrada, não restando demonstrado que tenha imitido na posse do 

imóvel, permanecendo a posse com a imobiliária Reclamada. Conforme a 

própria reclamada sustenta em sua defesa, a responsabilidade da 

comunicação da alteração dos dados cadastrais é do proprietário do 

imóvel (art. 335 do Código Tributário Municipal). Tendo sido novamente 

transferida a titularidade do bem à requerida (fato incontroverso), evidente 

que, a partir do retorno do bem à sua propriedade, ela é quem deve arcara 

com os respectivos tributos. Ora, o IPTU incide sobre a propriedade do 

bem, de modo que é o seu proprietário o responsável pelo seu pagamento, 

bem como pelo cumprimento das obrigações acessórias. Por outro lado, 

em decisão do EREsp 489647, o STJ entendeu que a obrigação de efetuar 

o pagamento das despesas condominiais só surge com a entrega efetiva 

das chaves do imóvel, ou seja, da imissão na posse. Desta feita, em 

analogia ao entendimento, por certo que os impostos inerentes ao imóvel, 

tal como o IPTU é de responsabilidade da construtora/imobiliária ou de 

quem esteja na posse do imóvel e não do consumidor/adquirente, 

especialmente neste caso em que o bem foi revertido ao acervo 

patrimonial da requerida. Corroborando: Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE 

OBRA. OCORRÊNCIA. TEMAS 970, 971 E 996 DO STJ. APLICAÇÃO DA 

CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS 

CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO 

COMPROVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O SALDO DEVEDOR. 

SUBSTITUIÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS E IPTU. DANOS MORAIS. 

CARACTERIZADOS NO CASO. - Do Atraso da Entrega do Imóvel: 

Verifica-se o efetivo e injustificado atraso da obra, aplicando-se o prazo 

de entrega jurídica o fixado no Contrato de Promessa de Compra e Venda, 

nos termos do entendimento do STJ quando do julgamento do Tema 996, 

restando configurada a mora da Promitente Vendedora após essa data, 

somado ao prazo de tolerância. - Da Aplicação da Cláusula Penal e Da Sua 

Cumulação com Lucros Cessantes: considerando que a cláusula penal 

contratual tem a finalidade de indenizar pela não fruição do bem, não cabe 

a sua cumulação com lucros cessantes pelo não uso do imóvel (Tema 970 

do STJ). - Caso concreto em que configurado o atraso na entrega do 

imóvel, de modo que viável a aplicação das multas contratuais, 

compensatória e moratória, ambas previstas expressamente no contrato 

firmado entre as partes. - Desvalorização do imóvel: Inexistência de 

provas a respeito da desvalorização do imóvel por responsabilidade da 

vendedora ou propaganda enganosa de venda, encargo que cabia à parte 

autora da ação e do qual não se desincumbiu. - Despesas condominiais e 

IPTU: A Promitente compradora do imóvel torna-se responsável pelo 

pagamento das despesas condominiais e de IPTU apenas após sua 

imissão na posse do imóvel, ficando a Promitente Vendedora responsável 

pelas importâncias respectivas até a entrega da unidade. - Correção 

monetária: Diante da prova do descumprimento do prazo de entrega do 

imóvel, cessa a correção monetária sobre o saldo devedor com base no 

INCC, o qual deve ser substituído pelo IPCA, salvo se o outro é mais 

benéfico ao consumidor. - Do Dano Moral: O atraso injustificado na 

entrega de obra, por si só, não gera danos extrapatrimoniais passíveis de 

indenização. Entretanto, no caso dos autos se está diante de ocorrência 

de circunstância excepcional, caracterizadora do dano moral, que 

certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para 

esses casos, de modo que cabível a fixação de indenização por danos 

morais. - Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades 

do caso em comento, bem como os precedentes da Câmara e ponderado 

o caráter pedagógico com o dano causado. APELO DA PARTE AUTORA 

PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

(Apelação Cível, Nº 70074429804, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 19-12-2019). 

No mais, restou caracterizado o dano moral no caso em tela, pelo que, 

ainda que a Reclamante teve que desembolsar valores os quais não 

possuía responsabilidade, bem como encontrou óbices para formalizar a 

inscrição para concorrer à coordenação da escola, resultando certamente 

em angústia, de modo que cabível a fixação em danos morais. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos face ao Segundo Reclamado e 

PROCEDÊNCIA dos pedidos face a Primeira Reclamada para: DETERMINAR 

a restituição do montante de R$ 2.332,73 (dois mil, trezentos e trinta e dois 

reais e setenta e três centavos), relativos ao IPTU dos anos de 2014 a 

2017, a ser calculado de forma simples, o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% a.m. a partir do 

desembolso. CONDENAR a Primeira Reclamada a pagar à Reclamante a 

título de danos morais o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e 

acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001733-69.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1001733-69.2019.8.11.0055 Reclamante: ANTONIO DA SILVA SOUZA 

Reclamados: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e ESTADO DE MATO 

GROSSO SENTENÇA Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Trata o processo de obrigação de 

fazer com pedido de tutela antecipada, pleiteando que referidos entes 

públicos que realizem o procedimento cirúrgico de ANGIOPLASTIA COM 

DOIS IMPLANTES DE STENTES FARMACOLÓGICOS, pelo que é portador 

de CARDIOPATIA ISQUEMICA GRAVE. O feito oportuniza o julgamento 

antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC, porque a demanda não exige a 

produção de provas, considerando que a matéria versada é unicamente 

de direito. Compulsando-se os autos, verifica-se que as partes 

reclamadas foram devidamente citadas e intimadas quanto aos atos do 

processo, manifestando-se. Antes de adentrar-se no mérito da demanda, 

necessário decidir as preliminares aventadas. De início, não se acolhe o 

pedido de extinção do feito por ausência de interesse processual 

suscitada. O interesse processual é aferido na constatação do trinômio: 

necessidade, utilidade do pronunciamento e adequação da via eleita, o que 

se verifica no caso concreto. Não se acolhe o pedido de extinção do 

processo por ilegitimidade passiva, sob a alegação de que a 

responsabilidade pelo fornecimento do procedimento pleiteado é do 

reclamado Estado do Mato Grosso. Nesse contexto, cumpre ressaltar que 

o dever da União, dos Estados e dos Municípios realizarem todos os 

procedimentos necessários, dentro das suas competências, ao benefício 

da saúde de seus cidadãos, tem matriz na Constituição Federal, tendo sido 

objeto de regulamentação na legislação infraconstitucional. A Constituição 

Federal, em seus artigos 196 e seguintes, deixa claro que a saúde é um 

direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso 

universal às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. Essas ações e serviços públicos de saúde devem ser 

desenvolvidos de forma integrada, embora descentralizada, através de um 

sistema único (art. 198), do qual fazem parte a União, os Estados e os 

Municípios. Essa solidariedade é de custeio e de promoção, incluindo 

realização de cirurgia a pacientes necessitados, serviços de saúde em 

geral, consultas médicas, e fornecimento de medicamentos e produtos à 

proteção da saúde. Nesse sentido, a jurisprudência dominante do Superior 

Tribunal de Justiça, ‘verbis’: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, E 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. DIREITO 

À SAÚDE. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. EFICÁCIA. SÚMULA 7/STJ. 

SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO 

FEDERAL.1. As matérias reputadas omissas pelo recorrente - 

necessidade da medicação e sua inclusão em lista do SUS - foram 

enfrentadas pelo Tribunal de origem. Pelos mesmos motivos, não há falar 

em contrariedade aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do CPC, porquanto 

aludidas questões foram decididas com fundamentos claros, nos limites da 

lide.2. De outra parte, rever as conclusões tiradas dos elementos 

fático-probatórios dos autos, a respeito da eficácia da medicação que se 

pretende obter para o tratamento de Lúpus, é medida vedada em sede de 

recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ..3. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da responsabilidade 

solidária e da competência comum dos entes federados, de forma que 

qualquer um deles pode responder por demanda cujo objeto seja a tutela à 

saúde.4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 

532.487/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16/09/2014, DJe 26/09/2014) No mais, o dever de viabilizar o exercício do 

direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na 

expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, 

ambos da CF. Assim, a responsabilidade solidária confere à parte 

reclamante a faculdade de escolher quem irá ser demandado para 

satisfazer a obrigação. Pode ser um ou outro obrigado ou, ainda, todos 

eles, de modo que não merece vingar a alegação de ilegitimidade passiva. 

A preliminar de incompetência do juízo/carência da ação, decorrente de 

alegada impossibilidade jurídica do pedido não merece acolhida, valendo 

trazer à colação: "Por possibilidade jurídica do pedido, entende-se a 

admissibilidade da pretensão perante o ordenamento jurídico, ou seja, 

previsão ou ausência de vedação, no direito vigente, do que se postula na 

causa" (Acórdão unânime da 4ª Turma de 13.2.1990, no REsp nº 

1.678/GO, relator Ministro Sálvio de Figueiredo, DJ de 9.4.1990; JSTJ/TFRs 

11/102; RT 652/183). Com efeito, tenho que a possibilidade jurídica da 

ação não se mede pela existência de uma previsão legal que permita o 

pedido, mas pela inexistência, no ordenamento legal, de uma proibição ao 

mesmo. Assim, sendo a ação um direito público subjetivo de obter a 

prestação jurisdicional, o essencial é que o ordenamento jurídico não 

contenha uma proibição ao seu exercício, caso em que faltará a 

possibilidade jurídica. A contrario sensu, se a pretensão deduzida se 

inclui, em abstrato, entre aquelas reguladas pelo direito objetivo, não se 

pode falar em impossibilidade jurídica do pedido, para o fim de ser 

declarada a carência de ação, porquanto o direito de ação visa somente a 

obtenção de uma providência jurisdicional sobre uma pretensão tutelada 

pelo direito objetivo, sem se preocupar se o pedido do autor vai ou não ser 

procedente, matéria reservada ao ‘meritum causae’. Não existe nenhuma 

proibição quanto ao pedido formulado pela parte autora em sua inicial, já 

que o pedido é obrigação de fazer para disponibilização de cirurgia de 

angioplastia encontra guarida em nosso ordenamento jurídico. Nessa linha, 

confiram: "Pode o comprador pleitear rescisão do contrato por 

impossibilidade do pagamento das prestações (...)" (TJDF, 1ª Turma, 

Apelação n. 34.595/DF, relator Desembargador Jerônimo de Souza, DJU 

de 7.2.1996). Dessa forma, afasto a preliminar. Pois bem. Compulsando o 

feito, verifica-se que estão presentes os pressupostos objetivos de 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da 

ação, e, não havendo outras preliminares a apreciar, nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. No tocante ao pedido formulado pelo 

reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto na Constituição 

Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à 

necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, 

em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos 

direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no 

contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a 

própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, 

como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito 

à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 
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acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. Os 

argumentos são absolutamente consistentes e vêm se adequar com 

perfeição ao caso vertente. Nesse mesmo sentido, e em razão dessa 

determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou o art. 

2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um direito fundamental do 

ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício.” À luz de entendimentos jurisprudenciais, é inegável o 

dever solidário dos vários entes da federação, em garantir integral 

tratamento de saúde àqueles que o necessitam: “Nas causas envolvendo 

o acesso à saúde dos cidadãos, por meio do Sistema Único de Saúde, os 

entes federados são solidariamente responsáveis (...)”. (TRF 4ª R. – Al 

2003.04.01.041369-9 – SC – 3ª T – Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo 

Thompson Flores Lenz – DJU 21.01.2004 – p. 625). Conclui-se, portanto, 

que cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que 

tange à saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação, 

não havendo que se falar em violação do princípio da isonomia entre os 

cidadãos e nem em violação aos princípios da legalidade. Destarte, 

transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Inegável, portanto, 

que diante de situações como a exposta nestes autos exsurge o dever do 

Estado (lato sensu) em conferir a devida assistência à saúde dos que 

necessitam do seu amparo. Notadamente, sequer se poderia falar em 

ingerência do Poder Judiciário em área discricionária do Poder Executivo 

ou violação ao princípio da Separação de Poderes, pois o exercício da 

jurisdição opera-se, repita-se, em face de direito subjetivo constitucional 

violado, e, deste modo, apenas se faz cumprir a lei e a ordem 

constitucional, em fundamentada decisão judicial, ante a lesão ou ameaça 

a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da República). Então, é dever do 

Poder Público, aí incluídos os três entes da federação, prestar assistência 

terapêutica integral àqueles que necessitam, a fim de resguardar o direito 

à saúde dos cidadãos, não havendo que se falar em impossibilidade de 

onerabilidade demasiada a determinado ente e nem em violação da 

separação de poderes. De outra banda, registra-se que a impossibilidade 

de se onerar a municipalidade somente pode servir de condicionante à 

efetividade dos direitos sociais, desde que devidamente demonstrado nos 

autos a falta de disposição econômica, e depois de efetuada uma análise 

casuística da pretensão judicializada acerca da razoabilidade do pedido 

deduzido pela parte reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os 

reclamados não trouxeram aos autos prova de ausência dessa 

disponibilidade financeira para deixar de atender ao pedido inicial, e, 

mesmo que tivesse trazido, a pretensão deduzida em juízo é razoável 

porque o reclamante busca preservar a dignidade humana que é 

consequência da própria existência do homem. Sobre o assunto, 

defendendo que a determinação de promoção à saúde do cidadão pelo 

Poder Judiciário não ofende o Princípio da reserva do possível, a 

jurisprudência abaixo: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 

Solidariedade dos entes federados para fornecer medicamentos. O 

fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde 

constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos 

Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição 

Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da 

previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou 

especificamente na lista correspondente ao ente demandado. Princípio da 

reserva do possível. Não há falar em afronta ao princípio da reserva do 

possível, pois o Poder Público tem a obrigação constitucional de garantir 

condições mínimas de saúde aos seus tutelados, bem como por não haver 

prova da ausência de disponibilidade financeira do ente público. 

Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).” (Apelação Cível Nº 

70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015). Assim, imperiosa a 

procedência do pleito inicial, para a transferência de que necessita a 

reclamante, pois provou com os documentos encartados aos autos a sua 

necessidade. Nesse ponto, caso queiram as partes reclamadas que o 

preço do procedimento pleiteado obedeça à tabela SUS devem cumprir a 

decisão judicial, dado que impossível vincular e interferir no preço do 

serviço de terceiro alheio ao processo. Finalizando, no mérito não 

prospera o pedido para fornecimento de “todo o tratamento necessário 

para restabelecimento da saúde”, porque não especificado. No âmbito do 

Sistema dos Juizados Especiais, embora excepcionalmente seja admitido o 

pedido genérico na fase inicial da ação (§ 2º, artigo 14, Lei 9.099/95), 

entende-se que na fase decisória da demanda tal pedido já deva estar 

com objeto e valor especificados e determinados (inciso III, § 1º, artigo 14), 

o que não ocorreu para o pedido de fornecimento de “todo o tratamento 

necessário para restabelecimento da saúde” dos autos. Mais ainda, “não 

se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico 

o pedido” (parágrafo único, art. 38, Lei 9.099/95), no Juizado Especial, 

restando improcedente. Por fim, diante da notícia dos autos conforme ID. 

29129991/29129993 de que o Reclamante realizou o procedimento em 

21/09/2019, no Hospital Geral em Cuiabá, tem-se que os Reclamados 

cumpriram com as obrigações pleiteadas na presente demanda, cabendo 

somente a confirmação dos efeitos. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

OPINO POR JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO em favor de ANTONIO DA 

SILVA SOUZA, para o fim de condenar definitivamente o MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA e o ESTADO DO MATO GROSSO, a fornecer todo o 

tratamento de saúde necessário ao restabelecimento do Reclamante, em 

hospital da rede pública de saúde ou, à falta de disponibilidade de vagas 

na rede pública, em Hospital da rede privada, vinculado ou não ao SUS, 

com dispensa de licitação inclusive, observadas, neste caso, as normas 

administrativas de regência, confirmando os efeitos da liminar concedida 

no ID. 2253261, tornando-a definitiva. Defere-se o benefício da Justiça 

Gratuita. Com espeque no art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino 

pela extinção do processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Angelo Judai Junior Juiz de Direito 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001879-13.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WERLON HENRIQUE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNA KATIA SILVA SANCHES OAB - MT10638/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001879-13.2019.8.11.0055 Reclamante: WERLON HENRIQUE ALVES DOS 

SANTOS Reclamado: BANCO BRADESCO S/A SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 
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deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Passo ao exame do mérito. O Reclamante 

pleiteia indenização por danos morais e materiais argumentando que foi 

obrigado a negociar a dívida que possuía com o Reclamado para que 

pudesse receber o salário, pelo que havia sido contratado com uma 

empresa a qual somente efetivava os pagamentos através deste. 

Argumenta que não houve opção de abrir nova conta, pelo que foi 

obrigado a renegociar o débito. O Reclamado, em defesa, afirma que 

houve contratação sem qualquer vício de consentimento, inexistindo 

qualquer irregularidade ou dever de indenizar, bem como que não foi 

requerida abertura de conta salário pela empresa, conforme alegou o 

Reclamante. Analisado o processo e os documentos a ele acostados, 

verifica-se que razão não assiste ao Reclamante. O presente caso 

refere-se a relação de consumo, onde a parte autora está amparada pelo 

Código de Defesa do Consumidor, sendo o requerido o fornecedor de 

serviços. Dispõe o art. 3º, do Código de Defesa do Consumidor refere: 

“Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços.”. E, continua o dispositivo, em seu parágrafo 

segundo: “Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de 

consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, 

financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de 

caráter trabalhista.” No caso dos autos a inversão do ônus da prova é 

legal, e está prevista no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, 

referindo-se a defeito do serviço, que refere: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.”. Em análise aos documentos constantes nos autos, 

é possível verificar que não restou demonstrado qualquer vício de 

consentimento, prova que deveria ter sido produzida pelo Reclamante, por 

constituir prova mínima do direito postulado, sendo impossível determinar 

ao Reclamado a produção de prova negativa. Portanto, ao contrário do 

que sustenta o Reclamante, não há nos autos nenhuma prova que 

demonstre ter sido enganado ou ter realizado o negócio por ter sido 

induzido a erro ou em virtude de qualquer vício de consentimento. Assim, 

não há que se falar em rescisão do contrato e restituição de valores, 

tampouco em condenação do Reclamado ao pagamento de indenização 

por danos morais, já que ausente ilegalidade em seu agir. Corroborando: 

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGADA 

REALIZAÇÃO DE COMPRA E VENDA. CONTRATO REALIZADO NA FORMA 

DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. 

PROVA DOS AUTOS QUE PERMITE CONCLUIR PELA CIÊNCIA DO AUTOR 

ACERCA DA MODALIDADE DE NEGÓCIO REALIZADA. AUSÊNCIA DE 

ILEGALIDE NO AGIR DA RÉ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009164088, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em: 

13-04-2020) Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS formulado na 

inicial. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto 

Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001607-19.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PRISCILA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001607-19.2019.8.11.0055 Reclamante: ALINE PRISCILA FERREIRA DA 

SILVA Reclamada: CVC OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo 

rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos 

princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º 

da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, 

não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à 

decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Compulsando-se os autos 

depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. De toda forma, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que contratou com a 

reclamada em 14/06/2017, um pacote de viagens para o mês de 

dezembro/2017, pago em sete parcelas, perfazendo um total de R$ 

1.955,68 (um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito 

centavos). Argumenta que necessitou cancelar a viagem por motivos de 

força maior e requereu reembolso, sendo informada que não haviam 

valores a serem restituídos. Diante dos fatos pleiteia a restituição do valor 

e indenização por danos morais. A Reclamada, em defesa, afirma que a 

Reclamante estava ciente da multa de 10% e das taxas de 15% em caso 

de rescisão contratual, bem como que não restou demonstrada a força 

maior apta a afastar a multa. Primeiramente, cumpre salientar que a 
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Reclamada reconhece que há valores a serem restituídos à Reclamante, 

pelo que argumenta ser devida a retenção de 25% do valor, no entanto, 

em momento algum justifica o fato de ter retido o valor integralmente. Desta 

feita, merece procedência o pedido de restituição do valor, no entanto, 

tenho que não há excesso quanto à cobrança de multa contratual pela 

Reclamada e taxas de serviços no montante total de 25%. Ademais, o 

contrato trazido pela própria reclamante, confirma a defesa da reclamada, 

uma vez que a autora estava ciente que não somente seria cobrada a 

multa de 10% pertinente à CVC, mas como também seria cobrada a multa 

de seus fornecedores, tendo ela concordado com as aplicações dessas 

multas na assinatura do contrato. De toda forma, não há que se falar em 

cobrança indevida no que tange à multa e taxas, tendo em vista que as 

empresas de turismo podem cobrar multas em decorrência do 

cancelamento do pacote a pedido dos consumidores. Nesse sentido: 

CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. 

INOCORRÊNCIA DE FALHA CAPAZ DE JUSTIFICAR O DESCUMPRIMENTO 

DO CONTRATO. PURA E SIMPLES DESISTÊNCIA. DEVER DE ADIMPLIR 

COM A MULTA CONTRATUALMENTE PREVISTA. PERCENTUAL DE 20% 

QUE NÃO SE MOSTRA ABUSIVO, CONSIDERANDO QUE O 

CANCELAMENTO SE DEU A DEZ DIAS DA VIAGEM. CONJUNTO 

PROBATÓRIO QUE APONTA PARA A OCORRÊNCIA DE PAGAMENTO EM 

VALOR MAIOR AO EFETIVAMENTE DEVIDO. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA 

PAGA EM EXCESSO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004373536, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 04/09/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004373536 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 04/09/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 09/09/2013) Desta feita, reconheço 

parcialmente a procedência do pedido de restituição, devendo ser 

descontado o montante de 25% previsto. No que tange ao pleito de danos 

morais, tenho que merece procedência. Denota-se que é incontroverso 

que o valor foi retido integralmente, bem como nem mesmo quando a 

Reclamante buscou a empresa administrativamente via PROCON não 

houve restituição do valor incontroverso, levando a Reclamante a pleitear 

a presente demanda. No mais, a hipótese em exame apresenta 

peculiaridades que permitem concluir pela ocorrência de dano moral, 

notadamente por desídia da Reclamada, aliada a perda do tempo útil da 

autora, que necessitou buscar o Judiciário para resolução do conflito que 

poderia ter sido resolvida administrativamente. A propósito: AÇÃO 

DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO 

CONTRATADO E NÃO INSTALADO - DANOS MORAIS - PERDA DO TEMPO 

ÚTIL - Cobrança de dívida inexistente Consumidor que tentou regularizar a 

sua situação, sem sucesso - Falha na prestação de serviços - Danos 

morais - Não se pode olvidar de que o desgaste do cliente em solicitar 

várias vezes a regularização de sua situação acarreta induvidosamente a 

perda de seu tempo útil - É induvidoso que o descaso da ré subtraiu do 

consumidor um valor precioso e irrecuperável, que é seu tempo útil, 

situação que gera dano e, por isso, passível de indenização (...). (TJ/SP 

AC 1009205-28.2017.8.26.0006 - Órgão julgador: 23ª Câmara de Direito 

Privado - Relator: Des. Sérgio Shimura - Data do julgamento: 06/07/2018). 

Ante o exposto, OPINO por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil para: CONDENAR a Reclamada a 

restituir à Reclamante, a título de danos materiais, o valor de R$ 1.466,76 

(um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos), 

valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

INPC/IBGE e juros de 1% a.m. a contar do pedido de cancelamento, já 

descontados os 25% referentes à multa e taxas. CONDENAR a Reclamada 

a indenizar a Reclamante, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 

(três mil), valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

INPC/IBGE desta decisão e juros de 1% a.m. a contar da citação. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz de Direito para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Amanda 

Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Angelo Judai Junior Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000759-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELIA APARECIDA ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

REDE UZE ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA SAMPAIO BRITO COSTA OAB - BA20259 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000759-66.2018.8.11.0055 Reclamante: JUSCELIA APARECIDA ANTONIO 

Reclamada: OMNI FINANCEIRA S/A Reclamada: COMPACTA COMERCIAL 

LTDA Reclamada: REDE UZE ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE 

CRÉDITOS LTDA ME S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

A nova sistemática processual trouxe como norma fundamental a primazia 

do julgamento do mérito, positivado no artigo 4º da Lei Processual que 

dispõe: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No mesmo 

sentido, dispõe o artigo 488 do Código Processual: Art. 488. Desde que 

possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à 

parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 

485. Ainda, em atenção aos princípios basilares que orientam a Lei 

9.099/95, dentre eles a simplicidade, celeridade e economia processual, 

dispensa-se a análise das questões preliminares arguidas pelos réus. 

Portanto, quanto ao exame da preliminar suscitada pelo demandado, como 

o mérito é favorável aos réus, dispensa-se o exame das questões 

prefaciais por ele invocada em atenção ao princípio da primazia do 

julgamento do mérito. No mesmo sentido, exemplifica a doutrina: “(...) se 

em vez de dizer que o autor é parte ilegítima, for possível dizer que não 

tem o direito que afirma ter, deve o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, Teresa 

Arruda Alvim, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 

Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P.792). Passo à 

análise do mérito. A Reclamante alega na petição inicial que possui cartão 
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de crédito fornecido pela Primeira e Terceira Reclamadas, para compras 

de produtos ofertados nas lojas da Segunda Reclamada. Argumenta que 

da última compra possuía um débito de R$ 691,29 (seiscentos e noventa e 

um reais e vinte e nove centavos), buscando parcelamento, sendo 

efetuado acordo em 3x de R$ 317,43 (trezentos e dezessete reais e 

quarenta e três centavos) cada, perfazendo um total de R$ 952,29 

(novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos). Afirma 

ainda que quitou a primeira parcela e não quitou as demais, sendo 

ofertado novo acordo em 10x, sendo a primeira no valor de R$ 268,69 

(duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos) e as 

demais no valor de R$ 278,71 (duzentos e setenta e oito reais e setenta e 

um centavos). Pleiteava inicialmente o reconhecimento da abusividade, 

pelo que considera cobrança indevida, pugnando ainda pela condenação 

dos Reclamados em danos morais. Em petição anexa pela Reclamada no 

ID. 25956966 esta informa que foi efetivado acordo com a Primeira 

Reclamada com proposta de pagamento de R$ 363,99 (trezentos e 

sessenta e três reais e noventa e nove centavos), aceita, pugnando pelo 

prosseguimento do feito somente quanto aos danos morais. No entanto, no 

que tange ao pleito de dano moral, tenho que a Reclamante não 

demonstrou ter sido submetida a nenhuma situação constrangedora ou 

vexatória, devido aos parcelamentos efetivados e reiteradamente 

descumpridos. Ademais, não há provas no processo de que os fatos 

tenham ocasionado qualquer prejuízo à imagem da Reclamante, ou, ainda, 

que tenha ela sofrido prejuízos, restando evidente que tal situação não 

ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano para ser alçado ao 

patamar de “dano moral”. Isto porque dano moral, como bem conceitua 

MARIA CELINA BODIN DE MORAES (Danos à Pessoa Humana. Uma leitura 

civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pag. 

189) “não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno 

ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas aquelas 

situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus 

diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a igualdade, a 

integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no 

plano extrapatrimonial em sentido estrito”. Ressalto, ainda, que não se está 

afirmando que o fato relatado não gerou aborrecimentos, todavia, 

pequenos incômodos não podem ser elevados à esfera de dano moral. 

Dano moral, como já mencionado acima, é a dor subjetiva, que refoge à 

normalidade do dia-a-dia do homem médio. No caso, o que ocorreu foi um 

pequeno transtorno, não constituindo, assim, lesão de bem integrante da 

personalidade do autor. Nesse sentido: “DANO MORAL. MERO 

ABORRECIMENTO. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada não se enquadram no conceito de dano moral, 

cujo substrato envolve a dor profunda e o sofrimento relevante. O dano 

moral passível de ressarcimento é aquele que acarreta sofrimento além do 

normal e não o mero aborrecimento causado por atritos que normalmente 

ocorrem nas relações humanas. Sentença de improcedência mantida. 

Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 9184218112003826 SP 

9184218-11.2003.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de 

Julgamento: 30/08/2011, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2011).” Assim, somente o dano capaz de romper o equilíbrio 

psicológico da parte autora é capaz de gerar o direito à indenização, e, 

por tais razões a improcedência da presente demanda é medida que se 

impõe. Além disso, ainda que se partisse, hipoteticamente, de que 

decorreram danos morais em decorrência dos fatos, não há dúvida de que 

foi a própria reclamante quem deu causa a eles, na medida em que 

incorreu, por mais de uma vez, em mora com sua contraprestação no 

contrato e posterior novação. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. 

I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS formulados na petição inicial. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto 

Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001545-76.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIKE FERREIRA DOS ANJOS OAB - MT26101/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO NUSS OAB - MT16509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001545-76.2019.8.11.0055 Reclamante: FRANCIELE SOUZA Reclamada: 

UNIC EDUCACIONAL LTDA SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Sem preliminares, passo ao exame do mérito. Pleiteia a Reclamante 

indenização por danos morais ao argumento que está sendo cobrada 

indevidamente pela Reclamada, pelo que requereu o cancelamento da 

matrícula dois dias depois da assinatura do contrato, nem mesmo 

frequentando qualquer aula, pugnando pela desconstituição dos débitos e 

indenização por dano moral. A Reclamada, em defesa, alega que a 

Reclamante assinou o contrato e estava ciente das cláusulas, inexistindo 

dever de indenizar, formulando pedido contraposto. A presente relação é 

de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor 

em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Os fatos 

mencionados pela Reclamante estão amparados pelos documentos 

anexados à inicial, que revelam que efetivamente as cobranças são 

incessantes e reiteradas. Além disso, os fatos indicam que o débito que 

está dando ensejo às cobranças não é devido. Conforme é possível inferir 

pelo documento do ID 22164248, o contrato objeto do conflito foi firmado 

eletronicamente no dia 26.09.2018. Por outro lado, embora não se possa, 

pelo documento do ID 22164249, inferir qual a data do pedido de rescisão 

formulado pela Reclamante, é possível concluir que o pedido de 

desistência do contrato ocorreu na data por ela mencionada na inicial 

(28.09.2019) em razão da manifestação da própria empresa Reclamada no 

documento do ID 22164257. Em que pese a Reclamada informe, nesse 

mesmo documento, que a matrícula teria se realizado no dia 30.06.2018, 

essa informação não se coaduna com a documentação acostada à inicial, 

especialmente porque contrato do ID 22164248 foi firmado no dia 

28.09.2018. Assim, está demonstrado, em juízo de rasa cognição, que a 

Reclamante efetivamente firmou o contrato objeto do conflito no dia 
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26.09.2018, solicitando sua resilição no dia 28.09.2018, ou seja, apenas 

dois dias após a contratação. Por outro lado, é possível concluir com 

razoável segurança que o contrato do ID 22164248 foi subscrito 

eletronicamente pela Reclamante, aparentemente fora do estabelecimento 

da Reclamada. Essa circunstância vem reforçada pelo teor das conversas 

anexadas no ID 22164247. Considerando que as obrigações contratuais 

em questão foram contraídas pela Reclamante fora do estabelecimento da 

Reclamada, tem incidência no caso concreto o teor da norma descrita no 

art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, pelo qual o consumidor tem o 

direito de desistir do contrato em até 7 dias após o início da prestação dos 

serviços. Tendo a reclamante solicitado a resilição contratual apenas 2 

dias após assinar eletronicamente o instrumento, conclui-se, que a dívida 

que está ensejando as cobranças efetivamente não tem sustentação 

jurídica. Destaca-se que o artigo 49 do CDC prevê o exercício do direito do 

arrependimento através de troca da compra realizada fora do 

estabelecimento comercial, in verbis: Art. 49: “O consumidor pode desistir 

do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de 

recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de 

fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento 

comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.” Parágrafo único: “Se 

o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, 

os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de 

reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.” 

Denota-se que o pleito da Reclamante se encaixa nos moldes do artigo, o 

qual prevê que sempre que a contratação de fornecimento de serviços for 

realizada fora do estabelecimento comercial há que se utilizar o prazo 

para direito de arrependimento, pelo que reconheço o dever de 

desconstituição dos débitos. Do mesmo modo, merece procedência o 

pedido de indenização por dano moral, uma vez que o desrespeito a 

Reclamante, no caso vertente, restou cabalmente demonstrado, eis que 

mesmo sendo pautado o direito em lei houve descumprimento pela 

Reclamada. Os documentos dos IDs 22164253, 22164254, 22164256 e 

22164256 sinalizam que efetivamente a Reclamante está suportando 

indevido constrangimento, posto que vem sofrendo cobranças por dívida a 

qual sequer se obrigou. Nesse sentido, a demonstração de que as 

cobranças ocorrem insistentemente, em horários diversos e por diferentes 

meios (ligação telefônica e mensagens de texto), leva à conclusão de que 

a reclamante está suportando, no mínimo, um constrangimento indevido, 

como acima reportado. A simples cobrança, por si, desde que não seja 

vexatória, efetivamente não constitui motivo para a medida em comento. 

Porém, ocorrendo insistentemente, ela inegavelmente se afigura como 

constrangedora. E de acordo com o art. 42 do CDC, não apenas a 

cobrança vexatória é vedada, mas também aquela que importa em 

constrangimento ao devedor. E se nem o devedor pode sofrer as 

consequências de condutas desse tipo, com muito menor razão quem 

sequer mantém qualquer relação jurídica com a empresa que está dando 

causa à grave falha de serviço mencionada. Corroborando: Ementa: 

RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ G8 COLCHÕES AFASTADA. COMPRA E 

VENDA DE COLCHÃO A DOMICÍLIO, MEDIANTE FINANCIAMENTO 

BANCÁRIO VINCULADO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO ANTES 

DE SETE DIAS. INCIDÊNCIA DO ART. 49 DO CDC. RESOLUÇÃO DOS 

CONTRATOS, COM RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. 

COBRANÇAS INDEVIDAS POSTERIORES AO PEDIDO DE CANCELAMENTO 

DO CONTRATO. DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DEVER 

DE A VENDEDORA COMUNICAR A DESISTÊNCIA AO BANCO PARCEIRO A 

FIM DE EVITAR A COBRANÇA INDEVIDA. AUTORA QUE DEVE RESSARCIR 

O VALOR FINANCIADO CREDITADO EM SUA CONTA BANCÁRIA, SOB 

PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME 

DA AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO, 

POIS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ADOTADOS PELAS TURMAS 

RECURSAIS EM CASOS ANÁLOGOS. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO 

DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA, AINDA QUE COM FUNDAMENTOS 

EM PARTE DIVERSOS. RECURSOS DESPROVIDOS.(Recurso Cível, Nº 

71008655540, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em: 30-10-2019). Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

para: 1 – DECLARAR a inexigibilidade dos débitos discutidos no presente 

processo; 2 – CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos 

danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e 

acrescido de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso. 3 – MANTENHO 

A LIMINAR DEFERIDA NO ID. 22223560. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001389-88.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ESTAGIO FACIL ASSESSORIA ACADEMICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR LIMA RIBEIRO OAB - MT23387/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1001389-88.2019.8.11.0055 Autor (a): Estágio Fácil Assessoria 

Acadêmica Ltda ME Ré (u): Oi Móvel S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta imprescindível a 

realização de perícia técnica para solução do litígio. A autora sustenta que 

não contratou os serviços da empresa ré, que recebeu chips sem 

qualquer requerimento e jamais os utilizou, estando lacrados. Todavia, 

esta afirma que há relação jurídica entre as partes, para tanto, junta aos 

autos o áudio do atendimento telefônico no qual esta teria requerido 

serviços. Mostra-se imprescindível a realização de perícia fonética para 

averiguar a veracidade e a similitude do referido áudio com a voz do autor. 

Sublinha-se que a citada perícia não se coaduna com a chamada “perícia 

informal” prevista no art. 35 da Lei 9.099/95, porque a primeira possui 
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natureza complexa incompatível com os princípios que norteiam o rito 

sumaríssimo. Nesse sentido é o entendimento da E. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso: NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. GRAVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

APRESENTADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA 

RECONHECIDA DE OFÍCIO. A prova pericial fonética é a única pertinente 

para comprovar a ocorrência ou não de fraude na contratação e é 

incompatível com o rito Juizado Especial, impondo-se, portanto, a extinção 

do processo sem resolução do mérito. VOTO Egrégia Turma: Trata-se de 

recurso inominado interposto por Claro S.A. contra sentença que declarou 

inexigível o débito questionado na petição inicial e a condenou ao 

pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. 

Aduz a recorrente que o débito motivador da negativação é legítimo, pois 

oriundo de contrato verbal havido entre as partes. A fim de comprovar sua 

alegação a recorrente apresentou, juntamente com a contestação, a 

gravação da ligação telefônica em que foi realizada a suposta 

contratação. A recorrida, por sua vez, impugnou referido documento, 

ressaltando a péssima qualidade do áudio, não permitindo saber se o 

contratante era mulher ou homem, bem como a forma como foram 

realizadas as perguntas, o que possibilitou a ocorrência de fraude. Neste 

caso, o ponto controvertido, in casu, reside em saber se a contratação 

dos serviços prestados pela empresa requerida em nome da requerente 

foi realizada pela própria requerente ou por terceiro. No caso dos autos, 

evidencia-se, portanto, a imprescindibilidade de realização de prova 

pericial na voz da gravação, para atestar a sua veracidade. Registre-se 

que a realização da prova pericial impõe rito complexo que não se 

coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade que norteiam a Justiça Especializada. Conforme 

dispõe o artigo 3º, caput da Lei nº 9.099/95, "o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade". A perícia informal, prevista no art. 35 da Lei nº 

9.099/95, não se coaduna com a perícia fonética, de natureza complexa, 

que viola os princípios da celeridade, da informalidade e da simplicidade. A 

perícia fonética não pode ser realizada pela simples inquirição de técnico, 

conforme prevê o dispositivo legal mencionado. Forçoso concluir, assim, 

que o Juizado Especial não detém competência para processar e julgar a 

demanda manejada, vez que o deslinde da controvérsia depende de prova 

pericial complexa, impondo-se, assim, a extinção do processo, sem 

resolução do mérito. Pelo exposto, reconheço, de ofício, a incompetência 

dos Juizados Especiais para julgar a lide e, via de consequência, julgo 

extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II da 

Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários. NELSON DORIGATTI Juiz de 

Direito – Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

655645220148110001/2015, Turma Recursal Única, Julgado em 

08/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) Assim, considerando ser este o 

ponto nevrálgico do caso posto em análise e por ser imprescindível 

produção de prova pericial complexa para sua adequada resolução, 

necessária é a extinção da presente demanda sem julgamento de mérito, 

por ser demanda de maior complexidade, fugindo, assim, da alçada dos 

Juizados Especiais, na forma do art. 3º, caput da Lei 9.099/95[5]. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR EXTINTO o feito, nos 

termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas:

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-95.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE RUTE RIETH OAB - MT10301-O (ADVOGADO(A))

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1000134-95.2019.8.11.0055 Autor (a): JAIR DE OLIVEIRA Ré (s): BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A PROJETO DE SENTENÇA Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais em razão de 

complexidade da causa por necessidade de perícia grafotécnica, pelo que 

os documentos constantes nos autos são suficientes ao deslinde da 

presente demanda. Indefiro, por fim, o pedido atinente a impugnação do 

pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade ocorre quando da 

interposição de recurso inominado. Somente com a prática deste ato 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por 

determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de 

incidência da Lei 1.060/50. Vejamos: Em síntese, o autor narra que a parte 

ré o incluiu no cadastro de inadimplentes de forma indevida, pelo que 

jamais contratou os serviços ofertados por esta. Afirma que diante de 

diversas cobranças buscou o Reclamado através do 0800, sendo 

informado que deveria comparecer a uma agência, e, quando compareceu 

ao local foi verificado pela funcionária que a assinatura e o registro 

fotográfico não condiziam com os do Reclamante, sendo informado que os 

débitos seriam cancelados, no entanto, seu nome permanece inserido em 

órgão de proteção ao crédito. Por tal razão, afirma que a inclusão no 

cadastro de inadimplentes se mostra indevida e ocasionou-lhe danos de 

ordem moral. O Reclamado afirma que o Reclamante restou em débito 

através de utilização do limite do cheque especial, da qual decorreu a 

inserção dos dados do Reclamante em órgãos de proteção ao crédito. Por 

fim, classifica os fatos narrados como mero aborrecimento impassíveis de 

ocasionar danos morais. Diante da afirmação autoral de que a inscrição é 

indevida, cabe às rés demonstrar a regularidade da dívida constituída e 

mantida em nome da parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Analisando o acima 

narrado, bem como a prova produzida nos autos e a distribuição do ônus 

probatório in casu, resta controversa a licitude da inscrição. Neste cotejo, 

reputo assistir razão à parte autora. Denota-se que os documentos 
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apresentados, especialmente os constantes nos Ids. 2597783 e 25957787 

possuem assinaturas que em nada coadunam com as assinaturas do 

Reclamante, nem mesmo com a rubrica constante no documento pessoal 

anexo no Id. 1771265, restando cabalmente demonstrado que trata-se de 

documento fraudado, não tendo o Reclamado agido a diligência que se 

espera de uma instituição financeira. Desta feita, não restou demonstrada 

a legalidade da cobrança, restando configurado o dever de indenizar. 

Considerando ser a parte ré responsável pela negativação, mormente 

porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu 

sistema de cobrança, necessário é que os danos decorrentes desta 

omissão sejam devidamente reparados. Por fim, não há olvidar que, como 

vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Neste sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. REEXAME DE 

PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta eg. Corte 

pacificou o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do 

nome do consumidor em cadastro negativo de crédito configura, por si só, 

dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. 2. No 

caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que o nome do autor foi mantido 

indevidamente no cadastro de inadimplentes. Rever essa conclusão 

demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice da 

Súmula 7/STJ.3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 

838.709/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

17/03/2016, DJe 13/04/2016) (grifos inexistentes no original). Logo, 

comprovada que a negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, 

não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é 

cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência 

da circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição econômica e profissional do lesado, a intensidade de 

seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. No 

que toca ao dano material pleiteado, consistente na devolução dobrada 

dos valores cobrados indevidamente pela parte ré, entendo, com fulcro na 

posição do Superior Tribunal de Justiça, que os requisitos para aplicação 

do instituto estão preenchidos in casu: o engano na cobrança indevida 

não foi justificado, ao contrário, há prova de conhecimento da falha 

operacional pela empresa ré – portanto, há má-fé na cobrança reiterada 

(requisito subjetivo), bem como houve cobrança indevida e pagamento 

pelo consumidor (requisitos objetivos). Assim, procedente é o pedido de 

indenização por danos materiais, devendo a ré restituir os valores pagos 

indevidamente pelo autor, de forma dobrada, corrigidos monetariamente 

desde o desembolso. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento 

no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: a) Declarar a 

inexistência de débito inscrito no cadastro de inadimplentes em nome do 

autor; b) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) ao autor, a título de danos morais, com juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da inscrição indevida 

(Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 – STJ). Mantenho a liminar deferida no Id. 

17722804. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou 

honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002020-32.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERRIQUE DE SOUZA MENDONCA OAB - MT23410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT0012359S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1002020-32.2019.8.11.0055 Reclamante: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS Reclamada: SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E 

ESGOTO - SAMAE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a desnecessidade de 

dilação probatória, pois o feito encontra-se devidamente instruído com 

provas documentais suficientes para a formação do convencimento do 

julgador. Assim, incide na espécie o permissivo contido no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, cuja aplicação, vale dizer, não 

acarreta cerceamento do direito das partes de produzir provas, mas, 

antes, impõe a observância do princípio da eficiência no Poder Judiciário, 

assegurando a celeridade processual que concretiza a garantia 

constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII da 

CRFB). Passo à análise do mérito. Alega o Reclamante em sua petição 

inicial que é usuário dos serviços da Reclamada em seu escritório e que 

houve uma mudança do local do cavalete efetuada pela empresa, a qual 

deixou um ramal subterrâneo ativo que passa pela recepção do local, fato 

levado a conhecimento da empresa. Argumenta ainda que apenas fechar 

a passagem da água do cavalete não foi suficientes a evitar que 

continuasse a jorrar água pelo piso, pelo que o vazamento persistiu e 

invadiu a sala da recepção, atingindo toda a mobília. Por fim, argumenta 

que a maioria dos móveis foram recuperados e alocados em outra sala, 

exceto o balcão da recepção, o qual foi danificado, tendo um gasto de R$ 

2.200,00 (dois mil e duzentos reais) para conserto, pugnando a restituição 

administrativa a qual foi negada por ausência de nota fiscal. A Reclamada, 
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em defesa, alega que o recibo apresentado pelo Reclamante (Id. 

23916963) não é meio apto a comprovar o pagamento pelos danos, 

pugnando pela improcedência dos pedidos. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no 

art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à parte reclamada provar a veracidade de suas 

alegações na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de 

direito, nos termos do art. 373, II do CPC/2015. Analisando o processo e os 

documentos a ele acostados, verifica-se que são incontroversos os fatos, 

tanto que a Reclamada negou o ressarcimento por não concordar com o 

documento apresentado e não por inexistência de responsabilidade ou 

ausência dos fatos. Desta feita, tem-se que o documento apresentado 

pelo Reclamante é documento apto e corrobora com os fatos narrados e 

os danos alegados, merecendo ser acolhidos. Com efeito, dispõe o artigo 

6º, X, do CDC, que é direito básico do consumidor a prestação dos 

serviços públicos de forma adequada e eficaz. Por serviço adequado, nos 

termos do artigo 6º, §1º, da Lei nº 8.987/95, se entende o serviço que 

satisfaz as condições de eficiência, regularidade, modicidade das tarifas 

públicas, dentre outros, o que não foi respeitado no caso em apreço. 

Evidencia-se, pois, que os fatos narrados na exordial apresentaram-se 

verossímeis. A demonstração de situação excepcional incumbia à 

concessionária, sendo impossível exigir da parte autora a produção de 

prova negativa, restando incontroverso os danos alegados. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial formulado, e o faço para: 

CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos materiais 

sofridos, no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), o qual 

deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% a.m. da 

data do desembolso. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Angelo Judai Junior Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002276-05.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por sua advogada e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 27/08/2019, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002621-68.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 21/08/2019 Hora: 15H45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002200-78.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por sua advogada e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 27/08/2019, às 14h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003439-20.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR PEREIRA MARQUEZI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 17/10/2019 Hora: 14:20 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003449-64.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NAGELA RAMOS DOS SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 21/08/2019 Hora: 17:15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002566-20.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI LOPES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 22/08/2019 Hora: 14:00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003415-89.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 21/08/2019 Hora: 14H45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002968-04.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCIO SANTOS MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003286-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR OSORIO SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$573,31 

(Quinhentos e setenta e três reais e trinta e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$159,91 (Cento 

e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002026-69.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GLESIANE CASTRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001392-44.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURY PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 
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www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002290-86.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARVALHO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$566,86(Quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago 

de forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$153,46 (Cento e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos) 

para fins de recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do 

pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, 

será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002358-36.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002855-50.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS ROCHA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001921-92.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ERISMAR LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$610,18 

(Seiscentos e dez reais e dezoito centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, 

sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para 

recolhimento da guia de custas judiciais e R$196,78 (Cento e noventa e 

seis reais e setenta e oito centavos) para fins de recolhimento da guia de 

taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000475-59.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA OAB - MT24965/O 

(ADVOGADO(A))

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUDSON MARTINS CORREA - ME (REQUERIDO)

EMIDIO BENECIO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 
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(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001640-39.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAES COMERCIO DE AGRO INSUMOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002280-42.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEY DO NASCIMENTO LAGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003157-79.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DO ROSARIO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DRUMOND GRUPPI OAB - SP163781-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001001-21.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002708-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ACREMILSO MANOEL ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILDA MUNIZ DE PAULA OAB - MT20690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE BARROS DE ARAÚJO (REQUERIDO)

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 
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INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002815-68.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVINO CLEMENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPEL DISTRIBUICAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIANE APARECIDA AMARAL BEDIN OAB - PR56000 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001053-17.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR LAFAETE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002814-83.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRA SANTOS DE JESUS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002702-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MARZARI OAB - MT15507/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO CRESPI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

DORALI MEDEIROS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 270 de 795



prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY CORREA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002186-94.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$609,45 

(Seiscentos e nove reais e quarenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$196,05 (Cento 

e noventa e seis reais e cinco centavos) para fins de recolhimento da guia 

de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001363-57.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$818,69 

(Oitocentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$405,29 

(Quatrocentos e cinco reais e vinte e nove centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002812-16.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO RUBERT JACOMINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$647,04 

(Seiscentos e quarenta e sete reais e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$233,64 

(Duzentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002816-53.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVINO CLEMENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 271 de 795



centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002712-61.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY PAULO DA SILVA LUCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005622-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$613,27 

(Seiscentos e treze reais e vinte e sete centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$199,87 (Cento 

e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001362-72.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$818,69 

(Oitocentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$405,29 

(Quatrocentos e cinco reais e vinte e nove centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000748-33.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR JACIR DRESCHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOCAP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001912-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODICEIA MORAES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$553,99 

(Quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$140,59 (Cento 

e quarenta reais e cinquenta e nove centavos) para fins de recolhimento 

da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005116-56.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANE SANTIAGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$553,99 

(Quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$140,59 (Cento 

e quarenta reais e cinquenta e nove centavos) para fins de recolhimento 

da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005611-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003413-22.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003283-32.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS LIMA DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 
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lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003266-93.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NELCIANE OLIVEIRA DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003308-45.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAND KELLY MALHAO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005144-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA LUCIA PRADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002692-70.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO GASPAR OKADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003168-11.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ILIANE LEITE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002159-14.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIRENE DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002710-91.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WENDERSON MORAES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003285-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR OSORIO SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$572,55 

(Quinhentos e setenta e dois reais e quinze centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$159,15 (Cento 

e cinquenta e nove reais e quinze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001247-17.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO LUIZ ENDRIGO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003169-93.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINA CORREA DOS REIS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-50.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIONILDO DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002696-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANILDO FERREIRA VILHENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$580,35 

(Quinhentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$166,95 (Cento 

e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005071-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE JUSTINO FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 23/01/2019. às 16:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002276-05.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005071-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE JUSTINO FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 23/01/2019. às 16:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002621-68.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002200-78.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003449-64.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NAGELA RAMOS DOS SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002566-20.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI LOPES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003415-89.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 
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foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003439-20.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR PEREIRA MARQUEZI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$635,89 

(Seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$222,49 

(Duzentos e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003119-67.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE COSTA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$553,99 

(Quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$140,59 (Cento 

e quarenta reais e cinquenta e nove centavos) para fins de recolhimento 

da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010463-19.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$562,53 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$149,13 (Cento 

e quarenta e nove reais e treze centavos) para fins de recolhimento da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005071-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE JUSTINO FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$553,99 

(Quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$140,59 (Cento 

e quarenta reais e cinquenta e nove centavos) para fins de recolhimento 

da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003017-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVIS SILVA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$614,67 

(Seiscentos e catorze reais e sessenta e sete centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$201,27 

(Duzentos e um reais e vinte e sete centavos) para fins de recolhimento 

da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001502-72.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MARCOS SCHULZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$612,77 

(Seiscentos e doze reais e setenta e sete centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$199,37 (Cento 

e noventa e nove reais e trinta e sete centavos) para fins de recolhimento 

da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002954-20.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEDROZA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA CONFERENCIA 

ACERCA DOS RPVS EXPEDIDOS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005568-95.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA EDUARDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA PARA QUE EFETUE O 

DEPOSITO DA DILIGENCIA PARA O DEVIDO CUMPRIMENTO DA DECISÃO,

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001235-66.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA APARECIDA DE ANDRADE TOBAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIR JARDIM SANTANA OAB - MT22424/O (ADVOGADO(A))

CAROLINA RODRIGUES MIRANDA OAB - MT25062/O-O (ADVOGADO(A))

MARCELA SANTANA MIRANDA OAB - MT15861-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Intimação das Doutas Advogadas para, querendo, apresentarem 

impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000663-13.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON JOSE PRIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Intimação do Douto Advogado da parte autora para, querendo, no prazo 

legal apresentar impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004182-30.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO DOS SANTOS BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1004182-30.2019.8.11.0045 AUTOR(A): FERNANDO AUGUSTO DOS 

SANTOS BATISTA REU: VIVO S/A Vistos, etc. I. Trata-se Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

proposta por Fernando Augusto dos Santos Batista em desfavor de 

Telefônica Brasil S.A. Consta na exordial, que o Autor ao tentar realizar 

transações comerciais fora informado da existência de registro junto aos 

órgãos de proteção ao crédito lançado em seu desfavor. Declara que a 

inscrição é indevida, uma vez que não restou inadimplente com a dívida em 

questão, de modo que postula pela concessão de antecipação dos efeitos 

da tutela de evidência/urgência para retirada do seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito. Com a inicial (id. n. 22905095), juntou documentos, 

inclusive consulta do serviço de proteção ao crédito, vide id. n. 22905116. 

Decisão no id. n. 23082378, determinando a emenda para apresentação 

do instrumento de procuração, bem como emenda dos fundamentos 

jurídicos do pedido, a qual aportou ao feito no id. n. 24911419. Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. Pois bem. II. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita, na esteira do disposto no artigo 98 do 

Código de Processo Civil, bem como recebo a emenda apresentada no id. 

n. 24911419. III. Da Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. 

Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da 

parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em 

caráter de urgência, quando observar manifesta a existência de 

probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a antecipação 

dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande inovação 

trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade aos feitos, 

bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do direito que 

somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. Justamente pela 

antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio 

direito em litígio, sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos 

pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte 

deverá apresentar probabilidade de direito, sendo este um dos elementos 

mais marcantes do instituto, sendo sua presença necessária para 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. Dadas estas 

considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Compulsando-se aos autos, depreende-se dos documentos acostados à 

exordial, que a parte Requerente teve seu nome inscrito junto aos órgãos 

de proteção ao crédito pela Requerida, por dívida pretensamente não 

contraída, demonstrando, assim, a existência de cobrança indevida. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. Todavia, a 

liminar requerida, fica condicionada a garantia do valor, ou seja, mediante 

o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte Requerente, 

como forma de garantir eventual improcedência do pedido inicial, uma vez 

que, a retirada requerida deve ser determinada em observância aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese na qual a parte 

Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso esta seja 

demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à parte 

Requerente. III.1 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial do valor do 

ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte Autora 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito judicial do 

valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. Assim, tão logo 

quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra mencionado, o 

que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte Requerida proceda 

com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao 

crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor da 

inscrição impugnada, determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente 

ao órgão de proteção ao crédito competente para retirada do nome da 

parte Autora do referido cadastro. IV. Da Inversão do Ônus da Prova. No 

que concerne a inversão do ônus da prova, da análise dos autos, 

constata-se clara situação de hipossuficiência da parte Requerente em 

relação à parte Requerida, diante da verossimilhança das suas alegações. 

A parte Requerente não dispõe de conhecimento jurídico acerca da 

contratação em questão, bem como se apresenta em relação de 

desigualdade quando comparada com a parte Requerida, considerando o 

poderio econômico desta, estando, naturalmente, a parte Requerida numa 

posição de superioridade na relação debatida. Assim, caracterizada, a 

vulnerabilidade jurídica e econômica da parte Autora quando comparado 

com a parte Requerida. Razão pela qual, tenho por verossímil a versão 

disposta pela parte Autora no tocante a relação de hipossuficiência para 

com a Empresa Requerida, sendo medida de direito a inversão do ônus da 

prova. Nesse sentido, vide entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – 

ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 

ALEGADA EM CONTESTAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A hipossuficiência decorre do fato de 

uma parte não possuir os mesmos recursos da outra, sendo assim mais 

difícil arcar com o ônus da prova, por não possuir melhores condições de 

defesa pelo porte, estrutura e condições técnico- financeiras, o que não 

se verifica na hipótese em relação a parte agravada.” (N.U 

1002144-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 17/07/2019). (Sem grifos no 

original). IV.1 Desta forma, DETERMINO a inversão do ônus da prova por 

considerar a aplicação do disposto no Código de Processo Civil e do 

Código de Defesa do Consumidor, para fins de: DETERMINAR à parte 

Requerida a juntada de cópia de contrato ou outro documento que 

evidencie a existência de relação jurídica com a parte Autora, nos termos 

do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. V. Da Citação e 

Audiência de Conciliação. V.1 Designo audiência de conciliação/mediação 

para a data de 06/07/2020, às 14h00min, a qual será realizada perante o 

CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. V.2 Intime-se a parte 

Requerida com relação à audiência e a presente decisão, bem como cite-a 

quanto aos termos da petição inicial. O prazo para resposta será de 15 

dias úteis (art. 219) e se iniciará: a. Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c. No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. V.3 Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora (CPC art. 341 c.c 

344). V.4 As partes devem comparecer acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). V.5 A parte 

poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). V.6 O não 

comparecimento injustificado da parte Requerente ou da parte Requerida à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (art. 334, § 8º do CPC). V.7 A audiência somente não se 

realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4º, I, do CPC). VI. Intime-se. VII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. VIII. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1005780-19.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1005780-19.2019.8.11.0045 AUTOR(A): PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. I. Recebo a inicial e os documentos que a instrui. 

II. Designo audiência de conciliação/mediação para a data de 06/07/2020, 

às 16h30min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do 

enunciado 27 do FONAMEC. III. Intime-se a parte Requerida com relação à 

audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto aos termos da 

petição inicial. O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se 

iniciará: a. Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I); c. No caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na 

realização da audiência — que deverá ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será 

a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da 

audiência. IV. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte Autora (CPC art. 341 c.c 344). V. As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). VI. A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). VII. O não comparecimento injustificado da parte Requerente 

ou da parte Requerida à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). 

Havendo desinteresse na autocomposição, a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). VIII. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). IX. Intime-se. X. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005872-94.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLUGE E CIA LTDA - ME (REU)

JOSE VALDEMAR KLUGE (REU)

BERNADETE SEGATTO KLUGE (REU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO PRAZO 

LEGAL EFETUE O PAGAMENTO DE DILIGENCIA PARA O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃO.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1003193-92.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANIELA POMMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003193-92.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: ANIELA POMMER REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos etc. 1. ANIELA POMMER, qualificada nos autos, propôs a 

presente ação de liquidação de sentença coletiva proferida nos autos n. 

0800224-44.2013.2013.8.01.0001 (TJAC) em desfavor de YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA – ME, aduzindo, em síntese, ter sido divulgador(a) da 

empresa mediante aquisição de contas, Kit AdCentral Family, no entanto, 

não conseguiu recuperar seu investimento. Pede a exibição incidental de 

documentos pela parte requerida e, ao final, a procedência da liquidação 

para fixar a quantia devida. Juntou documentos. No id. 9563516 fora 

determinada a emenda da petição inicial, oportunizando a parte autora, 

entre outras regularizações pendentes, indicar a quantia que 

desembolsou, bem como, instruir a petição inicial com comprovantes de 

pagamento dos valores apontados. No id. 10830723, a parte autora 

apresentou emenda parcial da petição inicial, não havendo qualquer 

documento que comprove seu vínculo jurídico com a parte requerida. 2. É 

o relatório. Fundamento. Decido. Considerando a complexidade do título 

que embasa a pretensão de liquidação, é necessária cognição profunda 

para se aferir a legitimidade ativa ou passiva, o que exige o próprio exame 

do mérito. A despeito disso, a parte que pretender liquidar a sentença 

proferida na Ação Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001 precisa 

demonstrar, com o pedido de liquidação, mesmo que de forma 

perfunctória, sua legitimidade ativa para propor a demanda (CPC, art. 17). 

Isso porque, nos termos do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, assim 

considerados aqueles que dizem respeito às condições da ação ou aos 

pressupostos processuais, bem como os que se vinculam ao próprio 

objeto da demanda. (STJ, 4ª Turma, RESP 1.262.132/SP, rel. Min. Luiz 

Felipe Salomão, j. 18/11/2014, DJe 03/02/2015). Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COLETIVA - PIRÂMIDE FINANCEIRA - 

TELEXFREE - PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - "QUANTUM DEBEATUR" - TITULARIDADE 

DO CRÉDITO - FATO NOVO - LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS - 

POSSIBILIDADE. 1. É legítimo o pedido incidental de exibição de documento 

formulado em sede de liquidação de sentença proferida em ação coletiva 

se outros elementos dos autos demonstram a existência de relação 

jurídica entre as partes. 2. A sentença de procedência na ação coletiva 

relativa a direitos individuais homogêneos depende, em regra, de 

liquidação para apuração do "quantum debeatur" e aferição da titularidade 

do crédito. 3. Nos termos do art. 475-E do CPC/73, para determinar o valor 

da condenação, será cabível a liquidação por artigos, quando houver a 

necessidade de alegar e provar fato novo. 4. Apelo provido. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0352.16.000266-8/001, Relator(a): Des.(a) José Arthur 

Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2016, publicação da 

súmula em 07/12/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CASO TELEXFREE. INEXISTÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA CONDIÇÃO DE DIVULGADOR. 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. POSSIBILIDADE. DOCUMENTO 

INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. INTELECÇÃO DO ART. 

320 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. À luz do 

disposto no art. 320 do Código de Processo Civil, é indispensável à 

propositura de liquidação individual da sentença coletiva prolatada na 

Ação Civil Pública nº. 0800224-44.2013.8.01.0001 a demonstração 

documental da existência de relação jurídica entre as partes, a ser 

procedida mediante a prova da ativação das contas TelexFree, o que 

confere ao liquidante o status de divulgador da rede. 2. Não há como 

deferir a redistribuição do ônus da prova prevista no art. 373, §1º, do 

Código de Processo Civil se a parte autora não demonstrou, ainda que 

minimamente, o fato constitutivo do direito alegado, ou seja, não juntou 

elementos que demonstrem, mesmo de forma perfunctória, ser ela parte 

legítima e interessada no deslinde da causa proposta, conferindo aptidão à 

sua petição inicial. (TJAC – AgrIn n. 1001976-31.2017.8.01.0000, relator 

Desembargador Junior Alberto, 2ª Câmara Cível) No caso, embora a parte 

autora tenha noticiado possuir a condição de investidor(a) e o valor 

investido, não há nos autos nenhum elemento de prova, por mínimo que 

seja, apto a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes. 

Nessa toada, em que pese o esforço da parte autora em querer atribuir à 
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requerida a obrigação de demonstrar o vínculo que teria existido entre 

elas, em razão da dificuldade de acesso ao escritório virtual, entendo que 

àquele caberia mínima comprovação da relação jurídica estabelecida com 

empresa, a fim de respaldar sua figuração do polo ativo da lide. Partindo 

desta premissa, não é possível analisar a redistribuição do ônus da prova 

(art. 373, §1º, CPC), tampouco o pedido de exibição de documentos (art. 

396, CPC), se a parte autora não demonstrou o fato constitutivo do direito 

alegado, ou seja, não juntou elementos que demonstrem, mesmo de forma 

perfunctória, ser ela parte legítima e interessada no deslinde da causa 

proposta. Sobreleva anotar que diversos documentos que não são 

produzidos ou armazenados exclusivamente no site da requerida podem 

servir para instrumentalizar a prova inicial, a exemplo de respostas de 

e-mail da empresa, comprovantes de pagamento de boletos relativos à 

aquisição de back offices, telas de sistema que confirmem a ativação dos 

back offices, extratos e documentos bancários que comprovem o 

recebimento de valores provenientes da agravada, dentre outros. Assim 

sendo, tenho que tais razões expendidas conduzem à carência da ação, 

ante a ausência de uma de suas condições, qual seja, a legitimidade ativa 

ad causam. No caso, não se faz presente, no dizer de Alfredo Buzaid, “a 

pertinência subjetiva da ação”, isto é, a regularidade do poder de 

demandar do autor sobre determinado objeto. A parte autora, no caso, não 

está legitimada para agir em relação ao objeto da demanda. DISPOSITIVO. 

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 17, 320 e 485, VI, 

todos do Código de Processo Civil, e diante da carência da ação 

decorrente da falta de legitimidade ativa ad causam, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito. 4. Pela sucumbência e já que devida, 

fica a parte autora condenada no pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando tal obrigação sob condição suspensiva de 

exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC, eis que defiro a 

gratuidade da justiça. Sem honorários, eis que a parte contrária sequer foi 

citada. 5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após baixas e 

anotações de estilo. 6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde, 8 de outubro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004868-27.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENIR JOSE DALLABRIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004868-27.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: 

FIAGRIL EXECUTADO: CENIR JOSE DALLABRIDA Vistos etc. 1. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado 

entre as partes às IDs. Num. 14565518 - 1/3 e Num. 14565524 - 1/2 dos 

autos. 2. Nos moldes dos artigos 922 do Código de Processo Civil, declaro 

suspenso o presente feito durante o prazo concedido para cumprimento 

voluntário da obrigação. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o 

processo retomará o seu curso, tendo como parâmetro o acordo 

homologado. 3. Efetuado o pagamento, volte-me concluso para extinção. 

4. Honorários nos termos do acordo. Havendo custas remanescentes, 

ficam dispensadas conforme Art. 90, § 3, do NCPC. 5. Intime(m)-se. 

Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 14 de agosto de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004008-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1004008-89.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. 1. JOSÉ LOURENÇO DA SILVA 

JUNIOR, qualificado nos autos, propôs a presente ação de liquidação de 

sentença coletiva proferida nos autos n. 0800224-44.2013.2013.8.01.0001 

(TJAC) em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA – ME, aduzindo, em 

síntese, ter sido divulgador da empresa mediante aquisição de 11 (onze) 

contas, Kit AdCentral Family, no importe de aproximadamente R$ 30.000,00 

(trinta mil reais), todavia, não conseguiu recuperar seu investimento. Pede 

a exibição incidental de documentos pela parte requerida e, ao final, a 

procedência da liquidação para fixar a quantia devida. Juntou documentos. 

No id. 10538083 fora determinada a emenda da petição inicial, 

oportunizando a parte autora instruir a petição inicial com comprovantes 

de pagamento dos valores apontados, bem como a condição de 

hipossuficiência. Desatendida a emenda, facultou-se o recolhimento das 

custas no prazo de 10 dias (id. 13238039), sobrevindo manifestação de 

emenda da petição inicial, reiterando o pedido de assistência judiciária 

gratuita (id. 14164616). 2. É o relatório. Fundamento. Decido. Considerando 

a complexidade do título que embasa a pretensão de liquidação, é 

necessária cognição profunda para se aferir a legitimidade ativa ou 

passiva, o que exige o próprio exame do mérito. A despeito disso, a parte 

que pretender liquidar a sentença proferida na Ação Civil Pública n.º 

0800224-44.2013.8.01.0001 precisa demonstrar, com o pedido de 

liquidação, mesmo que de forma perfunctória, sua legitimidade ativa para 

propor a demanda (CPC, art. 17). Isso porque, nos termos do art. 320 do 

CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação, assim considerados aqueles que 

dizem respeito às condições da ação ou aos pressupostos processuais, 

bem como os que se vinculam ao próprio objeto da demanda. (STJ, 4ª 

Turma, RESP 1.262.132/SP, rel. Min. Luiz Felipe Salomão, j. 18/11/2014, 

DJe 03/02/2015). Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COLETIVA - 

PIRÂMIDE FINANCEIRA - TELEXFREE - PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - "QUANTUM DEBEATUR" - 

TITULARIDADE DO CRÉDITO - FATO NOVO - LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS - 

POSSIBILIDADE. 1. É legítimo o pedido incidental de exibição de documento 

formulado em sede de liquidação de sentença proferida em ação coletiva 

se outros elementos dos autos demonstram a existência de relação 

jurídica entre as partes. 2. A sentença de procedência na ação coletiva 

relativa a direitos individuais homogêneos depende, em regra, de 

liquidação para apuração do "quantum debeatur" e aferição da titularidade 

do crédito. 3. Nos termos do art. 475-E do CPC/73, para determinar o valor 

da condenação, será cabível a liquidação por artigos, quando houver a 

necessidade de alegar e provar fato novo. 4. Apelo provido. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0352.16.000266-8/001, Relator(a): Des.(a) José Arthur 

Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2016, publicação da 

súmula em 07/12/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO 

INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CASO TELEXFREE. INEXISTÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA CONDIÇÃO DE DIVULGADOR. 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. POSSIBILIDADE. DOCUMENTO 

INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. INTELECÇÃO DO ART. 

320 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. À luz do 

disposto no art. 320 do Código de Processo Civil, é indispensável à 

propositura de liquidação individual da sentença coletiva prolatada na 

Ação Civil Pública nº. 0800224-44.2013.8.01.0001 a demonstração 

documental da existência de relação jurídica entre as partes, a ser 

procedida mediante a prova da ativação das contas TelexFree, o que 

confere ao liquidante o status de divulgador da rede. 2. Não há como 

deferir a redistribuição do ônus da prova prevista no art. 373, §1º, do 

Código de Processo Civil se a parte autora não demonstrou, ainda que 

minimamente, o fato constitutivo do direito alegado, ou seja, não juntou 

elementos que demonstrem, mesmo de forma perfunctória, ser ela parte 

legítima e interessada no deslinde da causa proposta, conferindo aptidão à 

sua petição inicial. (TJAC – AgrIn n. 1001976-31.2017.8.01.0000, relator 

Desembargador Junior Alberto, 2ª Câmara Cível) No caso, embora a parte 

autora tenha noticiado possuir a condição de investidora e o valor 

investido, não há nos autos nenhum elemento de prova, por mínimo que 

seja, apto a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes. 

Nessa toada, em que pese o esforço da parte autora em querer atribuir à 

requerida a obrigação de demonstrar o vínculo que teria existido entre 

elas, em razão da dificuldade de acesso ao escritório virtual, entendo que 

àquela caberia mínima comprovação da relação jurídica estabelecida com 

empresa, a fim de respaldar sua figuração do polo ativo da lide. Partindo 

desta premissa, não é possível analisar a redistribuição do ônus da prova 
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(art. 373, §1º, CPC), tampouco o pedido de exibição de documentos (art. 

396, CPC), se a parte autora não demonstrou o fato constitutivo do direito 

alegado, ou seja, não juntou elementos que demonstrem, mesmo de forma 

perfunctória, ser ela parte legítima e interessada no deslinde da causa 

proposta. Sobreleva anotar que diversos documentos que não são 

produzidos ou armazenados exclusivamente no site da requerida podem 

servir para instrumentalizar a prova inicial, a exemplo de respostas de 

e-mail da empresa, comprovantes de pagamento de boletos relativos à 

aquisição de back offices, telas de sistema que confirmem a ativação dos 

back offices, extratos e documentos bancários que comprovem o 

recebimento de valores provenientes da requerida, dentre outros. Assim 

sendo, tenho que tais razões expendidas conduzem à carência da ação, 

ante a ausência de uma de suas condições, qual seja, a legitimidade ativa 

'ad causam'. No caso, não se faz presente, no dizer de Alfredo Buzaid, “a 

pertinência subjetiva da ação”, isto é, a regularidade do poder de 

demandar do autor sobre determinado objeto. A parte autora, no caso, não 

está legitimada para agir em relação ao objeto da demanda. DISPOSITIVO. 

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 17, 320 e 485, VI, 

todos do Código de Processo Civil, e diante da carência da ação 

decorrente da falta de legitimidade ativa ad causam, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito. 4. Como não foram recolhidas as 

custas iniciais, e ante a extinção, proceda com o imediato arquivamento. 5. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após baixas e anotações de 

estilo. 6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde, 14 de dezembro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005413-29.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que, nesta data, intimo o autor 

para apresentar impugnação à contestação. LUCAS DO RIO VERDE, 17 de 

abril de 2020. LEILA CRISTINA DE LIMA GOMES Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002276-39.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AGUIAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANDRO MARCOS GUZZO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que, nesta da intimo o autor, 

para que apresente impugnação à Contestação. LUCAS DO RIO VERDE, 

17 de abril de 2020. LEILA CRISTINA DE LIMA GOMES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003550-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA REIS DALMOLIM RODRIGUES (AUTOR(A))

ROBSON KENJI YANAGU (AUTOR(A))

CLAUDINEIA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

ROSIMELIA MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

FRANCISLENE CRUZ NOGUEIRA (AUTOR(A))

ROSE MARA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

SIMONE PICCININI (AUTOR(A))

JANETE SIMONIA DA SILVA (AUTOR(A))

ADRIANA MIRIA DE FRANCA OLIVEIRA RODRIGUES DE JESUS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003550-38.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): ROSE MARA DE OLIVEIRA, ROBSON KENJI YANAGU, JANETE 

SIMONIA DA SILVA, ADRIANA MIRIA DE FRANCA OLIVEIRA RODRIGUES 

DE JESUS, SIMONE PICCININI, DANIELA REIS DALMOLIM RODRIGUES, 

SOLANGE DE LIMA SOUZA, CLAUDINEIA DE ALMEIDA, FRANCISLENE 

CRUZ NOGUEIRA, ROSIMELIA MOREIRA DOS SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE Vistos. 1. Proceda-se o desentranhamento dos 

documentos Id. 15563492/15568605/15568607, eis que estranhos ao feito. 

2. Cuida-se de pedido de desistência da ação pela requerente SOLANGE 

LIMA DE SOUZA. Não houve, ainda, contestação nos autos. 3. ASSIM, nos 

termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do CPC, homologo a 

desistência da ação em relação à requerente SOLANGE LIMA DE SOUZA, 

e julgo, por corolário, extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, em 

relação à mesma. 4. Proceda-se a exclusão do nome da requerente 

SOLANGE LIMA DE SOUZA do pólo ativo da presente ação. 3. Sem 

prejuízo, cumpra-se integralmente o despacho Id. 14901792.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003167-26.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI CLEA GOES MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que, nesta data, intimo o autor, 

para que apresente impugnação a contestação. LUCAS DO RIO VERDE, 

17 de abril de 2020. LEILA CRISTINA DE LIMA GOMES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: 

(65) 35492787

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004618-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DA SILVA SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (REU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1004618-23.2018.8.11.0045 AUTOR(A): MARIA FRANCISCA DA SILVA 

SALES REU: GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT Vistos etc. 

Trata-se de ação previdenciária proposta por Maria Francisca da Silva 

Sales em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Determinada a emenda da inicial, a 

parte autora nada manifestou, deixando transcorrer “in albis” o prazo, 

conforme certificado nos autos (ID 31321713). É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Verifica-se dos autos que fora concedido à parte autora o prazo de 15 

(quinze) dias para que promovesse a emenda dos defeitos contidos na 
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inicial, sob pena de indeferimento (CPC, art. 321). Entretanto, a mesma não 

providenciou a emenda da inicial (ID 31321713), deixando de corrigir os 

defeitos que impedem o recebimento da inicial, devendo, portanto, a 

petição inicial ser indeferida, por imposição legal. Dessa maneira, não 

tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Diante 

do exposto, INDEFIRO a inicial com fundamento no inciso IV do art. 330 do 

CPC e, via de consequência, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do 

mesmo estatuto processual. Sem custas. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 17 de abril de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005087-69.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARISETE BARBOZA DOS SANTOS TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1005087-69.2018.8.11.0045 AUTOR(A): MARISETE BARBOZA DOS 

SANTOS TEIXEIRA REU: BANCO PAN Vistos etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais proposta 

por Marisete Barbosa dos Santos Teixeira em desfavor do Banco Pan, 

ambos devidamente qualificados nos autos. A requerente pugnou pela 

desistência da ação, conforme manifestação retro (ID 22524488). Nos 

termos do art. 200, § único do CPC, a desistência da ação somente produz 

efeitos após a homologação judicial, tendo a requerida nada manifestado 

apesar de intimada. Diante do exposto e inexistindo óbice legal, homologo 

o pedido de desistência formulado pela requerente e por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do CPC e revogo a tutela de urgência concedida nos autos. 

Condeno a requerente nas custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10% do valor da causa devidamente corrigido 

monetariamente, nos termos do art. 85, §2º e art. 90, caput, ambos do 

CPC, todavia, suspensos por força da gratuidade de justiça concedida. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde, 17 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002115-97.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GICELIO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON LIMA DA SILVA OAB - MT0017129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002115-97.2016.8.11.0045 REQUERENTE: GICELIO RAMOS DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S.A., CLARO S.A. Vistos etc. Considerando que as 

partes compuseram amigavelmente no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo realizado entre as partes. Por consequência, tendo 

a transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea "b", do Código de Processo Civil. Custas “pro rata” ante a ausência 

de disposição no acordo firmado e dispensados de eventuais custas 

remanescentes, se houver, nos termos do art. 90, §3º do CPC, sendo 

suspenso a exigibilidade das custas e taxas judiciárias do requerente nos 

termos do art. 98, §3º do CPC. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Lucas do Rio Verde, 17 de abril de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003875-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1003875-47.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

RODRIGUES PEREIRA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos 

etc. Trata-se de liquidação de sentença proposta por Maria Aparecida 

Rodrigues Pereira em desfavor de Ympactus Comercial LTDA - ME, ambos 

devidamente qualificados nos autos. A requerente pugnou pela 

desistência da ação. conforme manifestação retro (ID 25133946). Nos 

termos do art. 200, § único do CPC, a desistência da ação somente produz 

efeitos após a homologação judicial, sendo desnecessário o 

consentimento da parte requerida quando não contestada a ação. 

Inexistindo óbice legal, homologo o pedido de desistência formulado pelo 

requerente e por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Sem 

honorários ante a ausência de formação válida da relação processual e 

custas pela requerente e, caso seja constatado a ausência de 

recolhimento, encaminhem-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento para as providências necessárias. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Lucas do Rio 

Verde, 17 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005015-48.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NATALICIO SEVERINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEYLLA DE SOUZA OAB - MT24666/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI OAB - MT18999/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REU)

BANCO INTERMEDIUM SA (REU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1005015-48.2019.8.11.0045 AUTOR(A): NATALICIO SEVERINO DA SILVA 

REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

BANCO INTERMEDIUM SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos etc. 

Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais proposta por 

Natalicio Severino da Silva em desfavor de Banco Inter S.A, BV Financeira 

e Caixa Econômica Federal, todos devidamente qualificados nos autos. O 

requerente pugnou pela desistência da ação. conforme manifestação retro 

(ID 26380994). Nos termos do art. 200, § único do CPC, a desistência da 

ação somente produz efeitos após a homologação judicial, sendo 

desnecessário o consentimento da parte requerida quando não 

contestada a ação. Inexistindo óbice legal, homologo o pedido de 

desistência formulado pelo requerente e por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 
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485, VIII, do CPC. Sem honorários ante a ausência de formação válida da 

relação processual e sem custas. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Lucas do Rio Verde, 17 de abril de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003603-82.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILMA DIAS DE ALMEIDA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1003603-82.2019.8.11.0045 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ZILMA DIAS DE ALMEIDA 

DA SILVA Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta 

por BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento em desfavor 

de Zilma Dias de Almeida da Silva, ambos devidamente qualificados nos 

autos. A requerente comunicou que entabulou acordo extrajudicial acerca 

do objeto da demanda, razão pela qual requereu a extinção do feito, 

conforme manifestação retro (ID 25063396). Diante do exposto, a extinção 

do feito ante a falta de interesse de agir é medida que se impõe, razão 

pela qual JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem 

honorários ante a ausência de formação válida da relação processual e 

custas pela requerente, nos moldes do art. 90, caput, do CPC e, caso seja 

constatado a ausência de recolhimento, encaminhem-se os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento para as providências 

necessárias. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Lucas do Rio Verde, 17 de abril de 2020. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004244-70.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OSMAR DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1004244-70.2019.8.11.0045 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: JOSE OSMAR DE LIMA Vistos etc. Trata-se de ação de 

busca e apreensão proposta por Aymoré Crédito, Financiamento e 

Investimento S.A em desfavor de Jose Osmar de Lima, ambos 

devidamente qualificados nos autos. A requerente pugnou pela 

desistência da ação, conforme manifestação retro (ID 28897371). Nos 

termos do art. 200, § único do CPC, a desistência da ação somente produz 

efeitos após a homologação judicial, sendo desnecessário o 

consentimento da parte requerida quando não contestada a ação. 

Inexistindo óbice legal, homologo o pedido de desistência formulado pelo 

requerente e por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC e revogo a 

liminar concedida nos autos. Homologo, ainda, a desistência do prazo 

recursal. Sem honorários ante a ausência de formação válida da relação 

processual e custas pela requerente, nos moldes do art. 90, caput, do 

CPC e, caso seja constatado a ausência de recolhimento, encaminhem-se 

os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as providências 

necessárias. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Lucas do Rio Verde, 17 de abril de 2020. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004566-95.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1004566-95.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de 

ação de execução proposta por Banco do Brasil em desfavor de G, 

Martinelli e Cia Ltda - ME, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Recebida a inicial e determinado a citação (ID 4892787), em seguida as 

partes compuseram acordo acerca do objeto da execução (ID 14939446), 

bem como o seu cumprimento integral. É O RELATÓRIO. DECIDO. Estando 

regulares o termo formulado (ID 14939446), HOMOLOGO a convenção 

realizada nestes autos para que produza seus jurídicos e legais efeitos e 

JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 924, inciso II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Homologo, ainda, a desistência do prazo recursal, conforme requerido no 

acordo. Custas e honorários nos moldes estipulados no acordo 

entabulado pelas partes. Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Lucas do Rio Verde, 17 de abril de 2020. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000527-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO LUIZ FLAUZINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1000527-21.2017.8.11.0045 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: FERNANDO LUIZ 

FLAUZINO Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta 

por BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento em desfavor 

de Fernando Luiz Flauzino, ambos devidamente qualificados nos autos. A 

requerente pugnou pela desistência da ação, conforme manifestação retro 

(ID 14639956). Nos termos do art. 200, § único do CPC, a desistência da 

ação somente produz efeitos após a homologação judicial, sendo 

desnecessário o consentimento da parte requerida quando não 

contestada a ação. Inexistindo óbice legal, homologo o pedido de 

desistência formulado pelo requerente e por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do CPC e revogo a liminar concedida nos autos. Sem honorários 

ante a ausência de formação válida da relação processual e custas pela 

requerente, nos moldes do art. 90, caput, do CPC e, caso seja constatado 

a ausência de recolhimento, encaminhem-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento para as providências necessárias. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Lucas do Rio Verde, 17 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito
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3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005549-89.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. S. (AUTOR(A))

J. C. F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO(A))

VANESSA APARECIDA LEONEL DE SOUZA BRITO OAB - MT26998/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. C. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo n.º 1005549-89.2019.8.11.0045. Cuida-se de Pedido de Registro 

de Óbito Tardio apresentado por Jessica Flor Silveira e Junior Cesar Flor 

da Silveira em que pretende a emissão de autorização judicial para que 

seja lavrado o registro de óbito de Odair Cezar Silveira, falecido no dia 15 

de agosto de 1999. O Ministério Público, devidamente intimado, apresentou 

parecer, momento em que opinou pela procedência do pedido. Vieram os 

autos conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a decidir. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, principalmente 

do teor do documento arquivado no evento n.º 25864761, pág. 1, deflui-se 

subsistem evidências concretas que têm a capacidade de comprovar, 

estreme de dúvidas, que Odair Cezar Silveira, de fato, faleceu na cidade 

de Cuiabá/MT, no dia 15 de agosto de 1999, vítima de “hemorragia 

digestiva maciça, citomegalo mimese sistêmica, síndrome de 

imunodeficiência adquirida, diarreia, tuberculose pulmonar”. Portanto, 

diante desta perspectiva, em que restou comprovado o evento morte, a 

ausência de registros públicos nesse sentido, aliado a viabilidade de os 

autores postularem a declaração de óbito do ‘de cujus’, creio que a 

procedência do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, para o fim de 

Determinar a lavratura do Registro de Óbito de Odair Cezar Silveira, filho 

de João Batista da Silveira e Nelci Gomes da Silveira, nascido no dia 06 de 

agosto de 1976 e falecido na data de 15 de agosto de 1999. Preclusa a 

presente decisão: a) expeça-se oficio, dirigindo-o ao Cartório de Registro 

Civil da Comarca de Cuiabá/MT, com o objetivo de determinar a lavratura 

do óbito de Odair Cezar Silveira, instruindo o expediente com cópia do 

documento arquivado no evento n.º 25864761, pág. 1, e especificando: a 

data do óbito, o local, o horário, a causa da morte, a identificação do 

médico responsável pela emissão da Declaração de Óbito e as 

observações de que o falecido deixou filhos e não deixou bens a 

inventariar; b) arquive-se o processo com baixa na Distribuição. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de 

março de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005635-60.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARDOZO SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP (EXEQUENTE)

FERREIRA E DE CAIRES ADVOGADOS E CONSULTORES S/S 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HASEGAWA SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça mediante 

a expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de 

Just iça  de Mato  Grosso (www. t jmt . jus .b r )  no  menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme cada localidade selecionada 

para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005910-09.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA SOUZA LAUREANO (EXECUTADO)

LUCAS LUBE AUTOCENTER LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça mediante 

a expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de 

Just iça  de Mato  Grosso (www. t jmt . jus .b r )  no  menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme cada localidade selecionada 

para a realização da diligência.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000695-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA QUIRINO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1000695-86.2018.8.11.0045. Requerente: Josefa Quirino Gomes. 

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz Prolator: 

Cristiano dos Santos Fialho. Data: 17 de abril de 2020. Josefa Quirino 

Gomes, qualificada nos autos, apresentou Ação Previdenciária contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, narrando, em suma, aduzindo, 

em síntese, que possui graves problemas de saúde que a qualificam como 

sendo incapaz para praticar qualquer espécie de atividade laboral, de 

forma que não possui meios de prover sua própria subsistência. Deduziu 

que o benefício perseguido tem natureza alimentar. Pugnou, ao final, pela 

procedência do pedido, para o fim de ser-lhe concedido o benefício do 

amparo social. Foi concedida a tutela de urgência e efetivada à citação da 

autarquia requerida. Em contestação, a autarquia requerida alegou, em 

resumo, que para fazer ‘jus’ ao benefício previdenciário invocado, a 

requerente deveria comprovar que se encontra incapacitada para o 

exercício de atividades e que possui renda mensal inferior a ¼ (um quarto) 

do salário mínimo, o que não foi feito. Pugnou, ao final, pela improcedência 

do pedido. Houve réplica, instante em que a autora, reprisando os 

argumentos tecidos por ocasião da peça inicial, rechaçou as proposições 

apresentadas pela defesa. Durante a instrução foi realizada perícia 

médica (evento nº 14563175) e estudo socioeconômico (evento nº 

12814131) e, em seguida, deferida a tutela de urgência (evento nº 

22638239). Encerrada a instrução, apenas a autora veiculou alegações 

finais (evento nº 29350054). Vieram os autos conclusos para deliberação. 

É o sucinto relatório. Passo a decidir. Não subsistem questões preliminares 

que demandem análise e, conforme se denota do exame dos autos, os 

ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer 

nulidades processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes 

temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos 

de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos 

processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda. O 

benefício previdenciário de amparo assistencial/social é assegurado à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso com idade superior a 65 

(sessenta e cinco) anos e que, de maneira concomitante, comprove não 

reunir os meios necessários para promover a própria manutenção e nem 

de tê-la provida por sua família, não se ache vinculado a nenhum regime 

de providência social e não receba qualquer espécie de benefício 

previdenciário, exceto o de assistência médica. Dando sequência a linha 

de raciocínio desenvolvida, especificamente no que diz respeito à 

determinação/avaliação da incapacidade de promover a sua manutenção, 

embora não se consolide como parâmetro exclusivo, definiu-se, de modo 

objetivo, que aqueles que possuem renda familiar ‘per capita’ em valor 

inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo enquadram-se na 

condição-paradigma de miserabilidade e carência de recursos para 
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promover a sua própria manutenção — malgrado, como sói acontecer, 

como forma de dar vazão ao postulado ‘in dubio pro misero’, não se 

encontre o hermeneuta direta e linearmente vinculado à tal concepção de 

ideias, de modo que pode, perfeitamente, aquilatar a condição de 

miserabilidade do indivíduo e de sua família através de outros meios de 

prova. Interpretação que resulta do conteúdo dos art. 203, inciso V da 

CRFB/88, art. 20 da Lei n.º 8.742/1993 e art. 34 da Lei n.º 10.741/2003. 

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 

do acervo de jurisprudência do Augusto Superior Tribunal de Justiça os 

seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam 

relação de similitude com a que se encontra sob enfoque: “(…) I – A 

assistência social foi criada com o intuito de beneficiar os miseráveis, 

pessoas incapazes de sobreviver sem a ação da Previdência. II - O 

preceito contido no art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93 não é o único critério 

válido para comprovar a condição de miserabilidade preceituada no artigo 

203, V, da Constituição Federal. A renda familiar per capita inferior a 1/4 

do salário-mínimo deve ser considerada como um limite mínimo, um 

quantum objetivamente considerado insuficiente à subsistência do 

portador de deficiência e do idoso, o que não impede que o julgador faça 

uso de outros fatores que tenham o condão de comprovar a condição de 

miserabilidade da família do autor. (…)” (STJ, REsp n.º 314.264/SP, 5.ª 

Turma, Relator: Ministro Felix Fischer, julgado em 15/05/2001). “(…) 2. A 

comprovação da situação econômica do beneficiário e sua real 

necessidade não se restringe a hipótese do artigo 20, § 3º, da Lei 

8.742/93, que exige renda mensal familiar per capita não superior a 1/4 

(um quarto) do salário mínimo, pois tal condição pode ser verificada por 

outros meios de prova. (…)” (STJ, AgRg no Ag n.º 512.074/SP, 6.ª Turma, 

Relator: Ministro Hélio Quaglia Barbosa, julgado em 29/11/2005). Pois bem, 

tracejadas tais premissas de ordem técnica, ao excursionar o exame a 

respeito do manancial de provas que foram produzidas nos autos, 

verifica-se que a requerente Josefa Quirino Gomes conta, hodiernamente, 

com 37 (trinta e sete) anos de idade, não se encontra vinculada a 

qualquer regime de previdência social e sequer figura como titular de 

qualquer tipo de benefício previdenciário (evento nº 11925551 – págs. 

1/2). Ao detalhar pormenorizadamente os fatos submetidos à apreciação, 

denota-se que a requerente foi submetida à avaliação médica (evento nº 

14563175), oportunidade em que restou constatado que Josefa Quirino 

Gomes se encontra fisicamente debilitada, visto que padece de moléstia 

que a impossibilita, de maneira total e permanente, de realizar atividades 

laborativas, em razão de graves doenças (miocardiopatia e arritmia 

cardíaca). Averiguou-se, igualmente, através da perícia sócio-econômica 

(evento nº 12814131), que o núcleo familiar é formado pela autora, seu 

marido Ildomar Kensi e pelo filho Weverton Kensi, de 16 anos de idade. Do 

cotejo das informações registradas no conteúdo do laudo 

sócio-econômico, depreende-se que a renda familiar é de 

aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais), resultante do trabalho do marido 

— o quê conduz à conclusão inexorável de que a autora (que é portadora 

de grave doença, necessita de tratamento médico regular, não possui 

renda) apresenta condições sociais e financeiras que autorizam a 

concessão do benefício do amparo assistencial, máxime porque a 

revogação do benefício acarretará, sem sombra de dúvidas, na privação 

da requerente ao acesso a condições dignas de sobrevivência e na 

inserção da entidade familiar em contexto de penúria. Portanto, diante 

dessa perspectiva estrutural e principalmente em face do contexto 

probatório carreado aos autos, sobretudo a partir da solução arrematada 

pelo laudo pericial levado a efeito, reputo a prova carreada aos autos 

segura, coesa e revestida da especial virtude de deixar evidenciado que a 

requerente, a par de comprovar que não se encontra vinculada a qualquer 

regime de previdência social e que sequer figura como titular de qualquer 

benefício previdenciário, também demonstrou que não reúne os meios 

necessários tendentes a promover a própria manutenção, de tal sorte que, 

solução outra não resta se não, conferir o atributo da procedência ao 

pedido que foi formulado na petição inicial. Cumpre lembrar, por fim, que de 

acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Tema nº 905/STJ, as 

condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza não previdenciária 

(caso do benefício de prestação continuada), sujeitam-se à incidência de 

juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de 

poupança e de correção monetária com base no IPCA-E, no que se refere 

ao período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 [cnf. STJ: REsp 

1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 

02/03/2018]. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

peça inicial por Josefa Quirino Gomes contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, para o fim de, Confirmar a tutela de urgência 

concedida e, como consequência direta: a) Determinar ao Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS que conceda o benefício do amparo 

assistencial para a requerente Josefa Quirino Gomes, a ser contabilizado 

a partir da data da cessão administrativa, em 01/11/2017 (evento nº 

11925551), devendo perceber mensalmente um salário mínimo, com 

espeque no conteúdo dos art. 203, inciso V da CRFB/88, art. 20 da Lei n.º 

8.742/1993 e art. 34 da Lei n.º 10.741/2003; b) Condenar a autarquia 

requerida no pagamento dos valores das parcelas vencidas e não pagas 

administrativamente, devendo incidir juros de mora desde a citação ou 

desde quando devidos, se posteriores à citação, segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança, além de correção monetária pelo 

IPCA-E, desde quando cada benefício for devido, compensando-se os 

benefícios inacumuláveis recebidos no período; c) Declarar encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Com espeque no art. 1.º, 

§1.º da Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 8.620/1993 e art. 

3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, Estabeleço que a autarquia 

requerida deve ficar isenta do pagamento das custas judiciais. Com 

relação aos honorários de advogado decorrentes da sucumbência, com 

lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de Processo Civil, 

Condeno a autarquia requerida no pagamento de honorários advocatícios 

ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da 

condenação — as prestações vencidas —, excluídas eventuais parcelas 

vincendas [Súmula n.º 111 do STJ], dado a natureza da ação, o trabalho 

desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo em que o 

processo tramitou. Deixo de determinar a remessa necessária da 

sentença, visto que o valor total da condenação, na hipótese concreta, 

não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) salários mínimos, 

considerado o valor do benefício, o termo estabelecido para o seu início e 

o lapso temporal que se registra entre o referido termo e a data da 

sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de abril de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000872-79.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLE GRAZIELA SONTAG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000872-79.2020.8.11.0045. Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por Banco Itaucard S/A contra Karole Graziela dos 

Santos, ambas já qualificadas no processo. Vieram os autos conclusos 

para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a decidir Compulsando o 

material cognitivo produzido no processo, depreende-se que a requerente 

manifestou, de maneira expressa, a intenção de não mais imprimir 

andamento dos atos do processo, revelando a ausência de interesse em 

obter a prestação jurisdicional. Por via de consequência, diante desta 

moldura, dado a desnecessidade de obter-se a concordância do 

requerido, visto que não ocorrida a citação [art. 485, § 4.º do Código de 

Processo Civil], considero que a extinção do feito, sem a abordagem de 

seu mérito, é medida que se impõe. Portanto, com lastro no conteúdo 

normativo do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, Homologo o 

requerimento de desistência e, como consequência direta, Julgo Extinto o 

Processo, sem a resolução de seu mérito. Indefiro o pedido de 

levantamento de restrição judicial do veículo, pois não subsiste decisão 

impondo a inserção de restrição na base de dados do Renavam, com 

fundamento no art. 3.º do Decreto-lei n.º 911/1969. Custas liquidadas 

quando do ajuizamento da petição inicial. Preclusa a decisão, arquive-se o 

processo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

17 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001115-57.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MORAIS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARILDA MUNIZ DE PAULA OAB - MT20690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1001115-57.2019.8.11.0045. 

AUTOR(A): PEDRO MORAIS FILHO REU: VIA VAREJO S/A Cuida-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais formulada por PEDRO MORAIS FILHO contra VIA VAREJO S/A, em 

que expôs, em suma, que a requerida realizou registro de inscrição nos 

cadastros de inadimplentes em nome do autor por dívida inexistente. 

Narrou que, em razão do ocorrido, foi submetido a danos morais. Postulou, 

ao final, pela procedência do pedido para o fim de declarar a inexistência 

do débito e condenar a empresa requerida no pagamento de indenização, 

por danos morais. Foi indeferida a tutela de urgência e efetivada à citação 

da empresa requerida. A companhia requerida apresentou resposta, 

oportunidade que suscitou como matéria preliminar, a incompetência 

territorial, a carência de ação, por ausência de interesse processual, e a 

inépcia da inicia. No mérito, alegou, em síntese, a ocorrência de ato ilícito 

capaz de gerar danos morais ao demandante. Pugnou, ao final, pela 

improcedência do pedido. Houve réplica, instante em que o requerente, 

reprisando os argumentos tecidos por ocasião da peça inicial, rechaçou 

as proposições apresentadas pela defesa. Vieram os autos conclusos 

para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a fundamentar. 

Primeiramente, impende acentuar, desde logo, que se configura 

absolutamente desnecessária a produção de prova testemunhal ou a 

realização de perícia técnica na hipótese ‘sub judice’, pois não se revelam 

imprescindíveis, para efeito de equacionamento/resolução do litígio. Logo, 

à luz destes balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na 

forma do que preconiza o comando normativo preconizado no art. 355, 

inciso I do Código de Processo Civil. No que diz respeito à incompetência 

territorial, arguida pela ré, o boleto bancário apresentado pelo autor no 

evento n.° 21453104 comprova que o demandante reside nesta comarca, 

motivo pelo qual a afasto a preliminar alegada. Além disso, ressalto que, 

intimada para se manifestar, a demandada não impugnou o documento. No 

que tange à preliminar de inépcia da petição inicial, penso que está fadada 

ao insucesso. Vez que, efetivamente, a petição inicial do autor possibilita a 

exata compreensão dos fatos e dos pedidos, atendendo os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil, sem a presença de quaisquer das 

hipóteses de indeferimento elencadas no art. 330 e parágrafos do referido 

Diploma Legal. Por fim, a preliminar de carência de ação por ausência de 

interesse de agir se confunde com o mérito e com ele será analisada. Não 

subsistem outras questões preliminares pendentes que exijam exame e, 

conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais 

foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais 

a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise 

da questão de fundo da demanda. Deveras, segundo a norma de 

regência, todo comportamento, comissivo ou omissivo, realizado por parte 

do fornecedor, que revela a existência de defeito na prestação do 

serviço, fruto da violação dos deveres de qualidade-segurança, de 

cuidado, de cooperação e de informação adequada/suficiente, e que se 

caracterize como fator determinante para dinamizar a ocorrência de dano 

ao consumidor, induz, de maneira automática, na obrigação do fornecedor 

de serviços promover a reparação civil, independentemente de 

investigação sobre a existência de culpa do agente que causou a lesão. 

De fato, o defeito/falha na prestação do serviço, que dá substrato jurídico 

à responsabilidade civil do fornecedor, traduz situação de 

responsabilidade civil objetiva, que parte do pressuposto da existência do 

ato lesivo, do dano e do nexo causal. Interpretação que resulta da 

exegese do conteúdo normativo do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990. Pois 

bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deduz-se 

que a companhia requerida não comprovou, de forma categórica, que a 

dívida, que deu origem à inscrição do nome do autor nos cadastros de 

inadimplentes, possui origem causal válida e, por via de arrastamento, 

derive da celebração de contrato regular, contraído, pessoalmente, por 

parte do requerente/consumidor ou, de maneira residual, a ocorrência de 

culpa exclusiva de terceiro na consumação do resultado — ponto 

crucial/nodal que a companhia requerida lançou mão, como pano de fundo, 

para excluir a caracterização da responsabilidade civil e que, por via de 

consequência, pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de 

promover a sua comprovação [art. 373, inciso II do Código de Processo 

Civil/2015; art. 14, § 3.º da Lei n.º 8.078/1990]. Efetivamente, o fato é que, 

e isso não se pode sonegar, inexistem quaisquer vestígios externos que 

tenham o condão de assegurar, de modo concreto e objetivo, mediante a 

obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, a existência, 

idoneidade e a regularidade da obrigação jurídica subjacente — o quê 

poderia ter-se operacionalizado mediante o mero ato de juntar ao 

processo o respectivo contrato ou qualquer outro documento idôneo e que 

detenha a capacidade de comprovar/espelhar a efetiva existência e a 

regularidade do negócio jurídico. Consequentemente, diante desta 

perspectiva, levando-se por linha de estima a noção de ideias de que a 

responsabilidade de avaliar/verificar a existência da relação jurídica e a 

idoneidade e a regularidade da origem da obrigação jurídica desponta 

como risco inerente à atividade desenvolvida por parte da companhia 

requerida e, ao mesmo tempo, que é dever do credor, que faz uso dos 

serviços de cadastro de proteção ao crédito, mantê-lo atualizado com 

informações fidedignas/reais, à míngua da existência da relação jurídica 

subjacente, conclui-se, por inferência racional, que o registro da inscrição 

do nome do requerente caracteriza, portanto, ato/postura ilegal e abusiva 

[art. 6.º, incisos III e VI e art. 73, ambos da Lei n.º 8.078/1990]. Por via de 

consequência, nesse influxo de ideias, partindo da premissa de que o 

registro da inscrição do nome do requerente nos cadastros de 

inadimplentes se revelou ilegal, originando situação de extrema 

desconsideração, insegurança e prejuízos, considero que se encontram 

presentes os requisitos mínimos que dão ensejo ao dever de 

restituir/reparar os danos suportados [art. 186 do Código Civil e art. 14 da 

Lei n.º 8.078/1990]. A guisa de ilustração, a corroborar tais assertivas, 

colho da jurisprudência do Augusto Superior Tribunal de Justiça os 

seguintes precedentes, os quais versam a respeito de situações análogas 

à presente: “(…) 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera dano moral suscetível de 

indenização, dano que se presume ocorrido com a prova da referida 

inscrição. (…)” (STJ, REsp n.º 720.364/AL, 1.ª Turma, Relator: Ministro 

Teori Albino Zavascki, julgado em 15/03/2005). “(…) I. A inscrição indevida 

do nome dos autores em cadastro de inadimplentes, a par de dispensar a 

prova objetiva do dano moral, que se presume, é geradora de 

responsabilidade civil para a instituição financeira, quando constatado que 

o suposto débito não possui causa. (…)” (STJ, REsp n.º 943.653/SP, 4.ª 

Turma, Relator: Ministro Aldir Passarinho Júnior, julgado em 13/05/2008). 

“(…) A inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito gera dano 

moral indenizável. (…)” (STJ, AgRg no REsp n.º 945.575/SP, 3.ª Turma, 

Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros, julgado em 14/11/2007). Com 

efeito, para fins de caracterização da responsabilidade civil, decorrente 

de dano moral, se mostra imprescindível a prática de ato ilícito que 

acarrete violação a valores extrapatrimoniais que fazem parte integrante 

da personalidade (direitos individuais ou direitos de personalidade) e que, 

de forma concomitante, resulte expressiva repercussão e perturbação à 

honra, à incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de 

provocar dor, sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou 

desequilíbrio no bem-estar. Interpretação que resulta da exegese do art. 

186 e art. 927, ambos do Código Civil. Com base nesse raciocínio, 

depreende-se, por força de proposição lógica, que o registro, efetivado de 

forma ilegal, de inscrição do nome do consumidor/autor nos cadastros de 

inadimplentes, traz, como consequência direta, perturbação emocional, 

que causa abalo à incolumidade psicológica, ao dinamizar na psique 

sentimento de desvalia e desprezo absoluto, decorrente de relação de 

consumo mal resolvida, causadora de contratempos/transtornos e intenso 

constrangimento. Sob outro aspecto, de suma importância ressaltar, por 

oportuno, que embora subsistam outros registros desabonadores nos 

cadastros de inadimplentes em nome do autor, o fato é, e isso não se 

pode sonegar, que todas as inscrições se referem a dívidas contraídas 

anteriormente e não concomitantes com o apontamento que ora se discute 

— o quê afasta/rechaça a incidência da Súmula n.º 385 do STJ. A 

existência do dano moral, fruto da existência de registro desabonador no 

cadastro de inadimplentes, decorre ‘in re ipsa’, na medida em que a 

responsabilidade do agente desponta como consequência direta do ato de 
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violação do direito, o quê implica considerar que se revela totalmente 

irrelevante a demonstração do prejuízo em concreto — que se presume 

em razão da própria conjuntura factual estabelecida. O dano, portanto, 

consuma-se com a inscrição indevida no cadastro de inadimplentes; nada 

mais se afigura necessário demonstrar, visto que o dano moral daí deriva, 

carecendo de demonstração no plano fático-probatório [cf.: STJ, AgRg no 

REsp n.º 1.220.686/MA, 4.ª Turma, Relator: Ministro Raul Araújo, julgado 

em 16/08/2011; STJ, AgRg no Ag n.º 1.261.225/PR, 3.ª Turma, Relator: 

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 09/08/2011; STJ, AgRg 

no REsp n.º 1.252.125/SC, 3.ª Turma, Relator: Ministro Sidnei Beneti, 

julgado em 21/06/2011]. Por via de consequência, diante desta moldura, 

tomando-se em consideração que o registro da inscrição do nome do 

requerente nos cadastros de inadimplentes conservou-se durante 

razoável lapso de tempo (quatro meses), adicionado ao conjunto de 

circunstâncias e de elementos empíricos que permearam o episódio ‘sub 

judice’ (porque subsistem outros registros negativos anteriores nos 

cadastros de proteção ao crédito no nome do autor) e, por derradeiro, 

levando-se por linha de estima a avaliação do exame do potencial 

socioeconômico das partes litigantes, considero razoável que se arbitre o 

valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 

6.000,00 (seis mil reais), para minimizar os transtornos gerados pela 

demora na exclusão do registro desabonador — sem que se configure 

enriquecimento sem causa. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por PEDRO MORAIS 

FILHO contra VIA VAREJO S/A, para o fim de: a) Condenar a empresa 

requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da 

quantia em dinheiro equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida 

monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do 

arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de 

juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do evento 

danoso, visto que se trata de responsabilidade civil extracontratual [cf.: 

STJ, AgRg no REsp n.º 1.435.413/SC, 3.ª Turma, Rel.: Min. Moura Ribeiro, j. 

21/05/2015; STJ, AgRg no REsp n.º 1.476.080/RS, 4.ª Turma, Rel.: Min. 

Luis Felipe Salomão, j. 16/12/2014]; b) Declarar a inexistência da dívida, 

decorrente do contrato que originou o registro desabonador nos 

cadastros de inadimplentes; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no 

conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, 

levando-se por linha de estima que na ação de indenização por dano moral 

a condenação em quantificação inferior àquela pugnada na petição inicial 

não acarreta em sucumbência recíproca [Súmula n.º 326 do STJ], 

Condeno a empresa requerida no pagamento de custas judiciais e de 

honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados 

em 20% sobre o valor da condenação, considerando-se o trabalho 

executado por parte do advogado e o interstício temporal que o processo 

tramitou. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

17 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000705-96.2019.8.11.0045. 

REQUERENTE: ELEONI BEATRIZ DO NASCIMENTO BASEGIO REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Trata-se de Ação 

Previdenciária ajuizada por ELEONI BEATRIZ DO NASCIMENTO BASEGIO 

contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, aduzindo, em 

síntese, ter postulado a concessão de sua aposentadoria por tempo de 

contribuição, mas o pedido foi negado porque não reconhecido, como 

tempo de serviço, o período de exercício de atividade rural. Acrescentou 

estar equivocada a decisão administrativa, salientando que o período deve 

ser computado para fins de aposentadoria, referindo que laborava na 

agricultura, em regime de economia familiar. Requereu, ao final, a 

procedência do pedido, para que fosse condenado o réu a conceder a 

aposentadoria por tempo de contribuição, desde o requerimento 

administrativo. A autarquia ré apresentou resposta, ocasião em que 

alegou que a requerente não preenche os requisitos legais para fazer ‘jus’ 

ao benefício previdenciário invocado. Pugnou, ao final, pela improcedência 

do pedido. Houve réplica, momento em que a autora, repisando os 

argumentos tecidos por ocasião da peça inicial, rechaçou as proposições 

apresentadas pela defesa. Foi proferido despacho saneador, ocasião em 

que foram fixados os pontos controvertidos da lide e determinada a coleta 

de prova em audiência. Durante a instrução foi colhido o depoimento 

pessoal da autora e inquiridas três testemunhas. O procurador da autora 

apresentou alegações finais orais remissivas. Vieram os autos conclusos 

para deliberações. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Não subsistem 

questões preliminares que demandem análise e, conforme se denota do 

exame dos autos, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. Destarte, 

enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à realização do 

exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e 

pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da 

demanda. Deveras, a aposentadoria por tempo de contribuição foi criada 

pela Emenda Constitucional nº 20/98, em substituição à antiga 

aposentadoria por tempo de serviço. Antes da promulgação da citada 

Emenda Constitucional, a aposentadoria por tempo de serviço era devida 

aos homens, a partir dos 30 anos de serviço, e às mulheres, a partir dos 

25 anos de serviço, consoante disciplina dos artigos 52 e 53 da Lei 

8.213/91. Existiam, portanto, dois tipos de aposentadoria por tempo de 

serviço: I) aposentadoria proporcional por tempo de serviço, concedida 

entre os 25 e os 29 anos de serviço, para as mulheres, e entre os 30 e 34 

anos de serviço para os homens, com renda mensal inicial adequada ao 

tempo cumprido, qual seja, 70% do salário-de-benefício, acrescido de 6% 

para cada novo ano acrescido ao mínimo, até chegar aos 94%; II) 

aposentadoria integral por tempo de serviço, concedida aos 30 anos de 

serviço, para as mulheres, e aos 35 anos de serviço, para os homens, 

com renda mensal inicial de 100% do salário-de-benefício. O artigo 202, 

§1º da Constituição Federal, em sua redação anterior à reforma 

previdenciária, também disciplinava a matéria, facultando a aposentadoria 

proporcional a partir dos 30 anos de serviço, para os homens, e dos 25, 

para as mulheres. Previu, ainda, a referida Emenda Constitucional nº 

20/98, regras de transição, garantindo aos segurados inscritos no RGPS 

até 16.12.1998, inclusive oriundos de outro regime de Previdência Social, o 

direito à aposentadoria por tempo de contribuição, desde que cumprida a 

carência exigida e atendidos os requisitos legais [arts. 187 e 188 do 

Decreto nº 3.048/1999]. Aos segurados inscritos no RGPS a partir de 

17.12.1998, inclusive os oriundos de outro regime de Previdência Social, 

desde que cumprida a carência exigida, restou garantido o direito à 

aposentadoria por tempo de contribuição, desde que comprovem: a) 35 

anos de contribuição, se homem; b) 30 anos de contribuição, se mulher. 

Para além disso, o artigo 4º da Emenda Constitucional nº 20/98 

estabeleceu que “observado o disposto no art. 40, §10, da Constituição 

Federal, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para 

efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será 

contado como tempo de contribuição”. Portanto, em que pese a nova 

denominação do benefício, a citada emenda determinou que se considera 

como tempo de contribuição, até que lei específica discipline a matéria, o 

que a legislação vigente quando do advento da reforma considera como 

tempo de serviço. Como ainda não foi editada nova legislação, deve ser 

aplicado, quanto ao tempo de serviço, o disposto no artigo 55 da Lei nº 

8.213/1991. Tem-se, pois, como tempo de serviço o tempo de vínculo 

previdenciário, na condição de segurado facultativo ou obrigatório, 

satisfeitos os requisitos legais, sendo, ainda, tomados como tempo de 

serviço os períodos elencados no artigo 55 da Lei nº 8.213/1991, entre 

eles, o tempo de serviço como trabalhador rural anterior à publicação da 

referida Lei, ocorrida em 31/10/1991. Aliás, o parágrafo segundo do artigo 

55 da Lei 8.213/1991 é expresso: “o tempo de serviço do segurado 

trabalhador rural, anterior à data de início da vigência da Lei 8.213/91, será 

computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele 

correspondentes, exceto para efeito de carência”. Dessa forma, 

apresenta-se perfeitamente possível o cômputo do tempo de serviço rural 

anterior à vigência da Lei nº 8.213/1991, independentemente do 

recolhimento de contribuições, para fins de concessão de aposentadoria 

urbana por tempo de serviço [STJ, AR 4.094/SP, Rel. Ministra Maria 

Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe de 08/10/2012; STJ, AgRg 
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no REsp 697.213/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 

04/08/2014]. Por outro lado, o cômputo do tempo de labor rurícola, na 

condição de segurado especial, posterior à vigência da Lei nº 8.213/91, 

somente pode ser utilizado se recolhidas as necessárias contribuições 

facultativas, como contribuinte individual. Esta é a inteligência do art. 39 da 

Lei nº 8.213/1991. Efetivamente, o conteúdo do enunciado da Súmula n.º 

272 do STJ traduz essa orientação, e registra, de maneira taxativa, que: 

“O trabalhador rural, na condição de segurado especial, sujeito à 

contribuição obrigatória sobre a produção rural comercializada, somente 

faz jus à aposentadoria por tempo de serviço, se recolher contribuições 

facultativas”. Compulsando os elementos informativos engendrados no 

processo, deflui-se que a questão em debate consiste na possibilidade de 

se reconhecer o período de atividade rurícola especificado na petição 

inicial como sendo de mais de 15 anos de labor rural para, somado ao 

período de trabalho urbano, propiciar a concessão da aposentadoria por 

tempo de contribuição à autora. Apresenta-se possível, portanto, no 

presente caso, a análise do direito da autora de obtenção do benefício de 

aposentadoria por tempo de contribuição com cômputo do alegado período 

de atividade rurícola anterior à vigência da Lei nº 8.213/1991, 

independentemente de indenização. Pois bem. Segundo os informes 

produzidos no processo, depreende-se que a autora logrou comprovar, 

mediante a apresentação de prova documental/material, o exercício de 

atividade laboral rural, em regime de economia familiar, consoante se pode 

extrair do teor dos seguintes documentos: título de propriedade rural 

emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, 

em nome do pai da autora, datado de 02/02/1983, certidão de casamento 

dos pais da autora e de nascimento da requerente qualificando o pai da 

demandante como agricultor; e registro de imóvel rural, situado no 

município de Chopinzinho/PR, na Gleba Passo da Erva, em nome do pai da 

autora (evento nº 18189551). Ao esmiuçar o conteúdo da prova 

testemunhal produzida denota-se que a requerente de fato, durante o 

intervalo de tempo anterior ao exercício da atividade urbana, 

desempenhou atividades rurícolas. Com o objetivo de corroborar com tais 

assertivas, lanço mão do conteúdo do depoimento prestado pelas 

testemunhas Everaldo, João e Ilvão (evento nº 27219404), que disseram, 

de forma uníssona e uniforme, que a autora residia com os pais, em sítio 

localizado no interior do município de Chopinzinho/PR, onde a família 

trabalhava na lavoura/agricultura para subsistência – o que corrobora a 

afirmação da autora, quando do seu depoimento pessoal, de que trabalhou 

como agricultora/lavradora, desde criança e, inclusive, depois de casada, 

quando passou a trabalhar na Prefeitura de Chopinzinho/PR em 1995. 

Portanto, diante desta moldura, quanto ao período laborado na agricultura, 

não há dúvida alguma, pois restou perfeitamente comprovado nos autos. 

Há documentos mais do que suficientes, corroborados pela prova 

testemunhal, dando conta que a autora trabalhou na agricultura desde 

01/12/1974, quando completou 12 anos de idade, até 20/03/1995, momento 

em que iniciou o vínculo de trabalho com a prefeitura de Chopinzinho, ou 

seja, por mais de 15 (quinze) anos. Importante ressaltar, por oportuno, que 

é perfeitamente possível computar o trabalho rural mesmo antes dos 14 

anos de idade, em razão de que a norma Constitucional que impedia o 

trabalho de menores de 14 anos (atualmente 16 anos) tem a finalidade de 

proteger o adolescente, não podendo ser interpretada em prejuízo deste 

[cnf. STJ: AgRg no RESP 419601/SC, 6ª T, Rel. Min. Paulo Medina, DJ 

18/04/2005; STF: AI 529694/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª T, j. 

15/02/2005]. O período de labor urbano da autora, por sua vez, 

encontra-se incontroverso nos autos, na medida em que o réu deixou de 

impugná-lo. Por conseguinte, considerados os períodos de atividade rural 

e urbana acima mencionados, deflui-se que a autora, quando do 

requerimento administrativo, formulado em 08/11/2018 (evento nº 

18189551 – pág. 9), contava com mais de 30 (trinta) anos de tempo de 

serviço, de tal modo que, presentes os requisitos legais, a procedência do 

pedido, que visa à concessão da aposentadoria por tempo de 

contribuição, é medida que se impõe. Importante registrar, por decorrência, 

que é direito subjetivo da segurada a opção pela forma de cálculo que lhe 

for mais vantajosa, devendo a autarquia previdenciária apurar e conceder 

a aposentadoria dentro da opção mais benéfica à demandante [cnf.: TRF4, 

EINF 2008.72.05.001915-0, Terceira Seção, Relator Néfi Cordeiro, D.E. 

13/05/2013]. Cumpre lembrar, ainda, que de acordo com o entendimento 

consolidado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de recurso repetitivo – Tema nº 905/STJ, as condenações impostas à 

Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do 

INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período 

posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 

nº 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 

1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 

02/03/2018]. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

peça inicial por ELEONI BEATRIZ DO NASCIMENTO BASEGIO contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, para o fim de: a) 

Condenar a autarquia requerida a averbar o tempo de serviço rural da 

requerente, como segurado especial, correspondente ao período de 

01/12/1974 a 20/03/1995, e, ao mesmo tempo, Conceder o benefício da 

aposentadoria por tempo de contribuição, com efeitos a partir do 

requerimento administrativo (08/11/2018), com Renda Mensal Inicial fixada 

no valor correspondente à legislação vigente na data de implementação 

dos requisitos legais, de modo que o valor mensal do benefício seja fixado 

no mais vantajoso à autora; b) Condenar a autarquia requerida no 

pagamento dos valores das parcelas vencidas e não pagas 

administrativamente, devendo incidir juros de mora desde a citação ou 

desde quando devidos, se posteriores à citação, segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança, além de correção monetária pelo INPC, 

desde quando cada benefício for devido, compensando-se os benefícios 

inacumuláveis recebidos no período; c) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil/2015. Com espeque no art. 1.º, §1.º da 

Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, 

inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, Estabeleço que a autarquia 

requerida deva ficar isenta do pagamento das custas judiciais. Com 

relação aos honorários de advogado decorrentes da sucumbência, com 

lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de Processo Civil, 

Condeno a autarquia requerida no pagamento de honorários advocatícios 

ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da 

condenação — as prestações vencidas —, excluídas eventuais parcelas 

vincendas [Súmula n.º 111 do STJ], dado a natureza da ação, o trabalho 

desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo em que o 

processo tramitou. Deixo de determinar a remessa necessária da 

sentença, visto que o valor total da condenação, na hipótese concreta, 

não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) salários mínimos, 

considerado o valor do benefício, o termo estabelecido para o seu início e 

o lapso temporal que se registra entre o referido termo e a data da 

sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de abril de 2020. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.
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Processo n.º 1003844-90.2018.8.11.0045. Trata-se de Ação 

Previdenciária promovida por Antônio Mariano de Aguiar contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, em que registrou, em suma, que 

executa atividade na área rural, em caráter de exclusividade, desde tenra 

idade. Esclareceu que sempre exerceu atividade rural em regime de 

economia familiar. Defendeu a utilização da prova testemunhal como forma 

de complementar e legitimar a prova material. Requereu, ao final, a 

procedência do pedido, para o fim de ser-lhe concedido o benefício 

previdenciário por idade. Foi efetivada à citação da autarquia requerida. A 

requerida veiculou resposta, ocasião em que argumentou que a 

requerente não detém a condição de segurada especial e que o esposo 

da autora exercia atividade empresarial. Registrou que não existem provas 

da condição de rurícola da requerente. Pugnou pela improcedência da 

pretensão autoral. Houve réplica, instante em que a requerente, repisando 

os argumentos tecidos por ocasião da peça inicial, rechaçou as 

proposições apresentadas pela defesa. Foi proferido despacho saneador, 

momento em que foram fixados os pontos controvertidos da lide e 
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decididas às questões processuais pendentes (evento n.º 25582319). 

Agendada audiência de instrução e julgamento, foi procedida a coleta do 

depoimento pessoal do autor e a oitiva de duas testemunhas (evento n.º 

28584341). Vieram os autos conclusos para deliberações. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Não subsistem questões preliminares pendentes 

que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os 

ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer 

nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados 

estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), 

passo a análise da questão de fundo da demanda. Efetivamente, de 

acordo com a norma de regência, a concessão do beneplácito da 

aposentadoria por idade, do trabalhador rural considerado segurado 

obrigatório do Regime Geral da Previdência Social [art. 11, inciso I, alínea 

‘a’, incisos VI e VII da Lei n.º 8.213/1991], condiciona-se à demonstração 

do preenchimento do requisito etário — implementação da idade 

equivalente a 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, ou 60 

(sessenta) anos de idade, caso mulher, observada redução no patamar 

equivalente a 05 (cinco) anos [art. 210, § 7.º, inciso II da CRFB/88] — e, ao 

mesmo tempo, do efetivo desempenho de atividade rural, em regime de 

economia familiar, ainda que de forma descontínua, durante intervalo 

temporal imediatamente anterior à data do requerimento do benefício, em 

número de meses idêntico ao indicado para o período de carência. 

Inteligência do teor do art. 39, inciso I, art. 142 e o art. 143, todos da Lei n.º 

8.213/1991. O regime de economia familiar ínsito à categoria dos rurícolas, 

condição indispensável à perfeita caracterização do ‘status’ de segurado 

obrigatório, pressupõe o efetivo desempenho de atividade na seara rural, 

de modo exclusivo, e se afigura caracterizado quando o exercício das 

funções se operacionaliza de modo indispensável à própria subsistência e 

é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a 

utilização de empregados regulares e estáveis, garantindo-lhes o 

sustento, o progresso social e econômico. Cuida-se, em verdade, de 

classe de segurados que exploram a atividade rural primária, sem o auxílio 

de empregados — malgrado se admita a possibilidade da assistência 

eventual de terceiros —, destinada, essencialmente, a promover o custeio 

das despesas internas da entidade familiar, relativas à subsistência do 

grupo [art. 11, § 1.º da Lei n.º 8.213/1991]. Pois bem, traçadas tais 

premissas, perquirindo o manancial probatório carreado aos autos, 

depreende-se que restou comprovado que o requerente desenvolveu 

atividade laboral eminentemente urbana, para várias empresas, que atuam 

no ramo de comércio de combustíveis e transporte de cargas, e, também, 

para a Administração Pública Municipal, durante o período de tempo 

compreendido entre agosto de 1986 a junho de 1988 e março de 2004 a 

novembro de 2008, conforme se evola do conteúdo do extrato extraído do 

Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, arquivado no evento n.º 

17000672 - Pág. 8/15. É que, segundo a norma de regência, o conteúdo 

das informações registradas no Cadastro Nacional de Informações Sociais 

– CNIS reputam-se verdadeiras, mediante presunção de natureza relativa 

(‘juris tantum’), de maneira que incumbe à parte interessada infirmar as 

assertivas que decorrem do documento, mediante a exposição de 

eloquentes argumentos pautados em dados e informações dotadas de 

plausibilidade/verossimilhança, o quê não foi feito no caso submetido à 

apreciação [art. 19 do Decreto n.º 3.048/1999]. No mesmo sentir, a 

confortar tal entendimento traz-se à colação o seguinte precedente 

jurisprudencial, que versa a respeito de questão análoga à presente: “(…) 

1. Conjugando-se os arts. 48 e 143 da Lei nº 8.213/91, conclui-se que são 

apenas duas as condições que o rurícola precisa demonstrar para obter o 

benefício da aposentadoria por idade: idade mínima igual a 60 ou 55 anos 

de idade, se do sexo masculino ou feminino, respectivamente; e o 

exercício de atividade rural, ainda que descontínua, em número de meses 

idêntico à carência do referido benefício. 2. Não logrou a parte autora 

demonstrar a comprovação de seu efetivo labor rural. Pelo contrário, 

constatou-se das informações do Sistema DATAPREV - CNIS que a autora 

teve um vínculo empregatício de natureza urbana. (…)” (TRF da 3.ª 

Região, Apelação Cível n.º 2007.03.99.017397-9/SP, 7.ª Turma, Relator: 

Des. Valter Maccarone, julgado em 22/09/2008). Portanto, diante dessa 

conjuntura fática, em que se verifica que o requerente, no interstício 

temporal imediatamente anterior a data do requerimento do benefício 

previdenciário, não comprovou que desempenhava atividades 

exclusivamente rurais, considero que se afigura descabida a concessão 

do benefício previdenciário de aposentadoria por idade. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por Antônio 

Mariano de Aguiar contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e, 

como consequência, Declaro encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência condeno o 

requerente, ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios 

ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da causa, 

considerando a natureza da demanda, na forma do art. 85, § 2.º do Código 

de Processo Civil. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas 

judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte 

adversa, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil]. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de 

abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 176717 Nr: 931-84.2020.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:OAB/MT 16947-O

 Vistos etc.,1. Do pedido de revogação da prisão ISSO POSTO, com 

fundamento no artigo 316, do Código de Processo Penal, REVOGO o 

decreto de prisão preventiva contra o acusado JANAILTON DO 

NASCIMENTO, qualificado nos autos.Não obstante, fixo as seguintes 

medidas cautelares diversas da prisão:a)Comparecer em todos os atos a 

que for intimado;b)Comprovar, no prazo de 10 (dez) dias, endereço fixo; 

e, c)Não mudar de endereço sem prévia comunicação a este 

Juízo.Advirta-se o acusado que o descumprimento das medidas 

cautelares acima fixadas, bem como das medidas protetivas da Lei Maria 

da Penha decretadas, poderá acarretar na decretação da prisão 

preventiva.Expeça-se o competente Alvará de Soltura, se por outro motivo 

não estiver preso.Intime-se a vitima desta decisão, nos termos do 

CPP.Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.2. Da designação de 

audiênciaAnte o teor das Portarias-Conjuntas nº. 247/2020 e 281/2020, as 

portas dos Fóruns do Estado de Mato Grosso estão fechadas, em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus).Dessa forma, deixo de designar data para a 

realização da audiência de instrução e julgamento, devendo os autos 

retornarem-me conclusos após o reestabelecimento do expediente 

forense.3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000898-77.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINA HELEN OLIVEIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

29/07/2020 Hora: 14:15 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

29/07/2020 Hora: 14H15 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005647-74.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CELITO LAGOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY SANTOS DA SILVA OAB - RS76651 (ADVOGADO(A))

KELLY PECCIN OAB - RS0099529A (ADVOGADO(A))

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIPAL INDUSTRIA E CMERCIO LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 22/07/2020 Hora: 17:15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004485-49.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEL OZORIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

a: 29/07/2020 Hora: 14:30 , Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de 

seu(s) advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a 

Data: 19/07/2020 Hora: 14H30 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências 

do Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001886-98.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MIRANDA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO SCHABAT MENSCH OAB - MT25550/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 23/07/2020 Hora: 13:30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000902-17.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE OLIVEIRA GONCALVES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA OAB - MT19929/O 

(ADVOGADO(A))

HELTON HELLMANN OAB - MT25365/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO STEFANELLO (TESTEMUNHA)

 

: 29/07/2020 Hora: 14:45 , Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de 

seu(s) advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a 

Data: 29/07/2020 Hora: 14H45 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências 

do Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005836-52.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA 

EDUCACAO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUEILE LEIDIANE DIAS PEDROZO (REQUERIDO)

 

: 29/07/2020 Hora: 15:00 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de 

seu(s) advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a 

Data: 29/07/2020 Hora: 15H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências 

do Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005874-64.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA 

EDUCACAO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEITH KARILA NOVELLO (REQUERIDO)

 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o promovente para 

informar o endereço atual do promovido no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-89.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE CRISTINA GAFURI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REU)

 

29/07/2020 Hora: 15:45 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

29/07/2020 Hora: 15H45 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-57.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SACOLAO E SUPERMERCADOS POPULAR LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATALICE BARBOSA OAB - MT25983/O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IARA RIBEIRO MAIA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 18/07/2019. às 17:15 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-57.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SACOLAO E SUPERMERCADOS POPULAR LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATALICE BARBOSA OAB - MT25983/O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

IARA RIBEIRO MAIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000824-57.2019.8.11.0045.  REQUERENTE: SACOLAO E 

SUPERMERCADOS POPULAR LTDA REQUERIDO: IARA RIBEIRO MAIA 

Vistos. Para a validade da citação de pessoa física pelo correio, é 

necessária a entrega da carta registrada diretamente ao destinatário, de 

quem deve ser colhida à assinatura no recibo, não bastando a simples 

entrega da correspondência no endereço do citando quando recebida por 

pessoa diversa. Dessa forma, não houve citação do executado em Id. 

21932091, motivo pelo qual indefiro o pedido decretação de revelia e 

julgamento antecipado da lide. Intime-se a parte o requerente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, decline nos autos endereço onde poderá a parte 

requerida ser localizada para fins de citação, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, data registrada pelos sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001405-72.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR FLORENCIO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS 

DO RIO VERDE AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1001405-72.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 3.107,73 ESPÉCIE: 

[Adicional de Serviço Noturno, Descontos Indevidos, Contribuição sobre a 

folha de salários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: LINDOMAR FLORENCIO DO NASCIMENTO Endereço: 

RUA CELESTINO LORENZI, 23, QUADRA 18, LOTE 23, IPE BRANCO, 

LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: desconhecido Nome: MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Endereço: RUA C, BLOCO III, CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-005 A presente 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. LUCAS DO RIO VERDE, 16 de abril de 2020. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001092-77.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE ALVES NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 23/07/2020 Hora: 14:30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001861-85.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE MAIA GABRIEL FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT17889-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 23/07/2020 Hora: 14:45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001862-70.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE MAIA GABRIEL FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT17889-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REU)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 23/07/2020 Hora: 15:15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001336-45.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIZ TRETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA ALVES DE SOUZA FUJII (REQUERIDO)

IZELTON REFATI (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

VINICYUS PEDRO GIACOMINI BIAZUS OAB - MT20984/O-O 

(ADVOGADO(A))
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Diante da decisão anterior, INTIMO a parte reclamada para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informe os dados bancários para restituição do valor 

depositado a título de honorários periciais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001896-45.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE MARTINS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º ITEM 7 DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 

002/2019/JEC, INTIMO O REQUERENTE, VIA DE SEU ADVOGADO, PARA 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, COMPROVAR O VÍNCULO COM O TITULAR 

DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001899-97.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 28/07/2020 Hora: 13:45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001901-67.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO VAGNER DE SOUZA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON HELLMANN OAB - MT25365/O (ADVOGADO(A))

THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA OAB - MT19929/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELCIANE OLIVEIRA DE FARIAS (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 28/07/2020 Hora: 14:00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001273-78.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETH LEMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 28/07/2020 Hora: 14:15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001295-39.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDIVALDO SA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL PRESTIGE DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES 

DOMESTICAS LTDA. (REQUERIDO)

A. LOPES DOS SANTOS COMERCIO (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 28/07/2020 Hora: 

14:30(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010604-77.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDO SEVERINO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORBERTO OTILIO WIEGERT (EXECUTADO)

TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME (EXECUTADO)

NELMO JOSE WIEGERT (EXECUTADO)

LAURI RUSCHEL (EXECUTADO)

MARCIO RODRIGO WIEGERT (EXECUTADO)

SILVANO ALOISIO WIEGERT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT14522-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por sua advogada e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010406-64.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RENATO CANAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO CANAN OAB - MT0009180A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES DE COSTA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito, notadamente 

diante da certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001607-83.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR HORLLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILDA MUNIZ DE PAULA OAB - MT20690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINA DA LUZ SILVA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento espontâneo, INTIMO a 

parte exequente para atualização do débito, bem como para requerer o 

que de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 17 de abril de 

2020. Fabio Lucio da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001315-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HARRI WILLIAN MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE GOMES ALVES (REQUERIDO)
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INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 28/07/2020 Hora: 14:45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003264-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ACOLUCAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR EUGENIO KAVALEK - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte exequente, por seu advogado e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011131-87.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN OAB - MT0014307A (ADVOGADO(A))

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT7249-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON LOPES RODRIGUES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte exequente, por seus advogados e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002013-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA NILCEMARA DE MOURA LOBATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER GOMES DE SOUZA 06354762821 (EXECUTADO)

ROSANA NOGUEIRA DE SOUSA 08792064892 (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte exequente, por sua advogada e via DJE, para 

manifestação no prazo legal, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004488-04.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA OAB - MT24965/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARITANIA MOURA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 28/07/2020 Hora: 15H 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006336-21.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA PAMALA CLEMENTINO 10322561418 (REQUERIDO)

 

: 29/07/2020 Hora: 15:00 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de 

seu(s) advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a 

Data: 29/07/2020 Hora: 15H00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências 

do Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002314-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TALISMA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANO GOMES & LIMA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002314-51.2018.8.11.0045. REQUERENTE: TALISMA TRANSPORTES 

LTDA - ME REQUERIDO: SOLANO GOMES & LIMA LTDA - ME Vistos. 

Indefiro o pedido de Id. 30237069 porque a pessoa apontada para a 

realização de busca de endereço é terceiro estranho à lide. Conforme o 

CNPJ inscrito na inicial, a presente ação tem como executado a empresa 

de nome fantasia BIG CENTER SUPERMERCADO. Dessa forma, intime-se 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, decline nos autos 

endereço onde poderá a parte executada ser localizada para fins de 

citação, sob pena de extinção e arquivamento. Às providências. Lucas do 

Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006306-83.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA DO NASCIMENTO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (TESTEMUNHA)

 

29/07/20 15:30 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

29/07/2020 Hora: 15H30 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006348-35.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

29/07/20 15:45 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

29/07/2020 Hora: 15H45 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial. O não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-74.2020.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA CONCEICAO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000452-74.2020.8.11.0045. REQUERENTE: RAIMUNDO DA CONCEICAO 

DE BRITO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Compulsando os 

autos verifica-se que o comprovante de endereço de id. 28676036 – pág. 

27, pertence à BRF S.A, e não a requerente. Ressalto que a comprovação 

da residência é essencial para fixação da competência territorial do 

juizado, inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela 

reclamante. Assim sendo, nos termos do artigo 317 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia 

de comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de com firma reconhecida, 

declaração de residência com firma reconhecida pelo proprietário ou outro 

comprovante de endereço idôneo com firma reconhecida) ou o contrato de 

cessão com a BRF S.A, contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena 

de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Após, conclusos. Às providências. Lucas do 

Rio Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003274-70.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENILSON BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GDA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003274-70.2019.8.11.0045. EXEQUENTE: JUVENILSON BARBOSA 

EXECUTADO: GDA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME Vistos. 

Considerando que houve a penhora parcial da condenação e os veículos 

terrestres são bens prioritários no rol de preferência de penhora (artigo 

835, inciso IV do CPC), procedo, neste instante, o comando pelo sistema 

RENAJUD em busca de veículos disponíveis para a garantia do juízo (CNPJ 

23.282.756/0001-76). Com a resposta dos comandos realizados pelos 

sistemas eletrônicos, junte-se nos autos. Inexistindo veículos disponíveis 

para garantia do juízo, intime-se a parte devedora para que, no prazo 5 

dias, indiquem quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora 

e seus respectivos valores, acompanhado da prova de propriedade e, se 

for o caso, certidão negativa de ônus, sob pena de sua omissão ser 

considerada ato atentatório a dignidade da justiça (artigo 774, inciso V, do 

CPC). Existindo veículos disponíveis para penhora, realize-se a restrição 

do referido veículo. Neste caso, constituo a resposta do sistema RENAJUD 

como Termo de Penhora para todos os efeitos legais. Havendo êxito na 

tentativa de penhora, intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao 

cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de 

preclusão. Quanto a eventual alegação de excesso de execução, o 

devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar 

planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil Havendo 

veículo disponível, mas se este possuir alienação fiduciária, oficie-se ao 

DETRAN/MT solicitando que, no prazo de 10 dias, informe o número do 

RENAVAN do veículo penhorado e o nome da instituição financeira 

credora da alienação fiduciária. Com a resposta do DETRAN/MT, oficie-se 

a referida instituição financeira solicitando que, no prazo de 10 dias, 

informe se o contrato, objeto da alienação fiduciária, já se encontra 

quitado e, caso negativo, o valor do saldo devedor. Após, intime-se a 

parte credora para que, no prazo de 10 dias, manifeste sobre o veículo 

penhorado pelo sistema RENAJUD e informe o provável endereço de sua 

localização para a correspondente avaliação e remoção, sob pena de 

arquivamento. Havendo a indicação do endereço, nos termos do artigo 

840, inciso II, § 1º, do Código de Processo Civil, os bens móveis ficarão em 

poder do depositário judicial e, na sua falta, com o exequente, por isso, 

expeça-se Mandado de Remoção e Avaliação. O Oficial de Justiça deverá: 

(a) constituir como depositário um dos representantes legais da parte 

exequente, advertindo-o do disposto no artigo 161 do CPC, de que o 

depositário responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à 

parte, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no 

exercício do encargo; e que o depositário infiel responde civilmente pelos 

prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da 

imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça. (b) caso o 

credor não aceite o encargo de depositário, constituir o próprio devedor 

como depositário; (c) relatar no auto de avaliação minuciosamente o 

estado de conservação do veículo; (d) utilizar a técnica comparativa por 

amostragem de veículos da mesma marca e modelo, tendo como a tabela 

F IPE (h t tp : / / ve icu los . f ipe .o rg .b r / )  e  s i tes  espec ia l i zados 

(www.usadofacil.com.br e www.usadonamao.com.br); (e) especificar 

em seu laudo, de forma detalhada, os automóveis utilizados como 

amostras para a apuração do valor mercadológico. Isto posto, INTIMO a 

parte exequente para indicar bens à penhora, ou requerer o que entender 

de direito, no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento. Quanto ao 

pedido de liberação de valores, entendo que devem permanecer 

depositados na conta única até que seja realizada manifestação do 

executado, espontânea, ou haja o decurso do prazo. A situação provada 

pela pandemia é excepcional, no entanto, não podemos mitigar os 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Portanto, 

indefiro, por ora, o pedido de liberação de valores bloqueados pelo 

sistema BACENJUD. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada 

no sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004514-94.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AMALIA ANTONIA DA CRUZ SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004514-94.2019.8.11.0045. REQUERENTE: AMALIA ANTONIA DA CRUZ 

SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. A parte 

Recorrente interpôs recurso inominado, com pedido de justiça gratuita. 

Todavia, em análise dos autos, não há evidências de que seja 

financeiramente hipossuficiente. Vale dizer que, para obtenção da 

gratuidade, deve a Recorrente declarar e comprovar nos autos que não 

tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar 

prejuízo a si ou à sua família. Portanto, não havendo elementos suficientes 

para a concessão do benefício da justiça gratuita, indefiro-o. Diante disso, 

nos termos do artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil, intime-se o 

Recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprove a 

hipossuficiência ou efetue o recolhimento do preparo, nos termos do § 1º, 

do artigo 42, da Lei nº 9.099/95, sob pena de deserção. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-50.2020.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE ANDRADE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000473-50.2020.8.11.0045. REQUERENTE: DANIELE ANDRADE DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e 

Decido. O reclamante devidamente intimado para promover a emenda da 

inicial (art. 317 do CPC), embora tenha manifestado em tempo, deixou de 

colacionar nos autos comprovante de endereço atualizado, em seu nome, 

descumprindo a decisão que determinou a emenda da inicial, tais como 

cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de consumo de 

serviços de telefonia, consumo de água, ou outro comprovante de 

endereço idôneo. Frisa-se que, no caso, em que o comprovante 

encontrar-se supostamente nome do empregador, a parte autora deveria 

ter comprovado, no mínimo, a relação empregatícia, o que não foi feito. 

Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas baixas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004404-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA BARBOSA MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004404-32.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: IVANA BARBOSA MIRANDA 

EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da 

Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se de cumprimento de 

sentença, na qual houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito 

voluntário do valor total de R$ 7.145,95 (sete mil cento e quarenta e cinco 

reais e noventa e cinco centavos), a título de pagamento da condenação, 

o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT (Id. 30070808). O 

credor, concordando com os valores depositados pela parte executada, 

indicou dados para a emissão do alvará (Id. 31306426). Assim, ante o 

cumprimento integral da obrigação realizado pelo Executado, a extinção é 

medida que se impõe, consoante regra do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, in verbis: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a 

obrigação for satisfeita.” Posto isto, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao credor e/ou seu 

advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha procuração com 

poderes especiais para receber e dar quitação). Dispensado o registro 

pelo Provimento 42/2008/CGJ. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003975-31.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA KOTTNVITZ - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILDA MUNIZ DE PAULA OAB - MT20690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMA APARECIDA DIAS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003975-31.2019.8.11.0045. REQUERENTE: MARCIA ANDREIA 

KOTTNVITZ - ME REQUERIDO: JOELMA APARECIDA DIAS SILVA Vistos. 

Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. 

A teor do artigo 313 do Código de Processo Civil, por convenção das 

partes, o Juiz, tão somente, declarará suspensa a ação durante o prazo 

concedido pelo credor, não podendo ultrapassar o limite de 6 (seis) meses 

(§ 4º do mesmo dispositivo legal), para que o devedor cumpra 

voluntariamente a obrigação. No âmbito do Juizado Especial, vale dizer, 

não é permitido à suspensão do feito devido aos princípios normativos, 

tais como a celeridade, simplicidade e economia processual conforme 

exigência do art. 2º da Lei 9.099/95. Nessa vereda, observa-se que as 

partes postulam a homologação do acordo extrajudicial juntado em Id. 

28512912 que, por sua vez, indica que em caso de descumprimento a 

ação prosseguirá nos termos do pactuado, pelo valor constante do acordo 

e demais cominações pactuadas. Todavia, a homologação do acordo em 

questão, nos termos do artigo 487, III do CPC não trará prejuízo às partes. 

Isso porque, nos termos do art. 515, III, do CPC, constitui título executivo 

judicial “a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de 

qualquer natureza”. Com o acordo homologado, a ação de conhecimento 

transmuda-se para título judicial, com as consequências pertinentes 

constante da transação em referência e, o descumprimento do acordo 

homologado judicialmente faz ressurgir a demanda executiva, mas agora 

pelo título executivo judicial. Ademais, propalada extinção da ação em 

nada altera o questionamento, já que prossegue a ação pelo novo título, 

agora judicial. Não há fundamento para manter suspenso o processo até o 

cumprimento do acordo, que no caso, representaria longos trinta e sete 

meses, criando uma situação de pendência nos relatórios do CNJ. Sendo 

assim, indefiro o pedido de suspensão do processo. No mais, HOMOLOGO 

por sentença, para que produza seus regulares efeitos, o acordo a que 

chegaram as partes, JULGANDO EXTINTA a presente ação, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, "b", do Código de 

Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos 

e dando-se as baixas devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 

42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006197-69.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1006197-69.2019.8.11.0045. REQUERENTE: BERNARDA DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Da análise 

dos autos, verifica-se que a parte reclamante, apesar de devidamente 

intimada, não compareceu à audiência de conciliação realizada, tão pouco 

comprovou os motivos de sua ausência, embora tenha relatado 

genericamente no Id. 28930708 problemas de saúde, evidenciando-se o 

seu desinteresse processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O 

Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto”. Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 
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da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-31.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA SILVA AGUIAR (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

THAYANE CAMILA FERREIRA PRADO OAB - MT26070/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que teve seu nome 

lançado no SPC/SERASA indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição 

de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se 

que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, 

o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a 

inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova 

não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, 

mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua 

alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um 

débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo 

do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. 

Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta extrato de consumo além de telas de seu sistema interno com 

registros e informações comprovando a relação jurídicas entre as partes e 

o débito litigado. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Insta salientar que a comunicação 

da inscrição no cadastro de inadimplente é de responsabilidade do órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito conforme Súmula 359 do 

STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, Clito 

Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental 

para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação 

guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, 

reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar 

alguma consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do 

afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil 

vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se 

do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam a R$ 138,74 (cento e 

trinta e oito reais e setenta e quatro centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza 

Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001745-50.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROBERTO BRIZOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001745-50.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EDSON ROBERTO BRIZOLA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). Decido. A parte executada apresentou Impugnação/Embargos à 

Execução – Lei n. 9.099/95, art. 52, IX, b – em que alega a ocorrência de 

excesso de execução. De fato, constata-se excesso nos valores 

exequendos, sobretudo porque não foi observado o valor da condenação 

por danos morais fixada pela Turma Recursal, em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), conforme Acórdão de Id. 19813332. Dessa forma, do valor que 

restou bloqueado em Id. 23689161, há de ser feita a devolução de R$ 

3.618,00, cujo cálculo apresentado pelo executado em Id. 26239808 não 
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foi objeto de discordância por parte do exequente, embora devidamente 

intimado. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação, e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o valor 

constrito é suficiente para a quitação do débito. Após o trânsito em julgado 

desta, determino a expedição dos competentes mandados de 

levantamento judicial, em relação à constrição em Id. 23689161, um no 

valor de R$ 4.178,47 (quatro mil cento e setenta e oito reais e quarenta e 

sete centavos) em favor da parte exequente, e o excedente em favor da 

executada, todos com os devidos acréscimos legais. Após, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000333-50.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

CELEIRO - SICREDI CELEIRO RS/SC (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ALBERTO BAUER OAB - RS65756 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELI FRIZZO BACK (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos, 

sobe pena de devolução da missiva sem cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004671-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. (AUTOR(A))

M. D. B. (AUTOR(A))

H. D. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANETHO BARRETO ARAUJO OAB - MT0014183S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAKELLEN PRADO MACHADO OAB - MT0018265A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004671-04.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): LEINA DIAS, H. D. B., M. D. B. REU: FERNANDO APARECIDO 

BRITO VISTOS. Manifestem-se as partes acerca do estudo psicossocial 

realizado pela equipe multidisciplinar do juízo, juntado aos autos. Prazo: 15 

quinze (quinze) dias. Após, abra-se vistas ao Ministério Público para 

manifestação. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 16 de abril 

de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000008-46.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO PASCUAL ZUANON OAB - SP172589 (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LY TAVARES SIQUEIRA (EXECUTADO)

LAZARA CARDOSO DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça. No prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000377-06.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR MARTINS SALGUEIRO - ME (EXECUTADO)

JOSEMAR MARTINS SALGUEIRO (EXECUTADO)

 

Intimo o exequente para dar andamento ao feito requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000821-73.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

FABIO PASCUAL ZUANON OAB - SP172589 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LUIS DE QUADROS SILVA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora a fim de 

retirar a carta precatória expedida, no sistema PJE, para distribuição no 

deprecado. Bem como para comprovar a distribuição da mesma, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003660-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANTE ROBERTO KRIEGER GIROTTO (REU)

 

Intimo o advogado da parte autora para dar andamento ao feito 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004371-08.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MASTA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GOMES OAB - MS14668 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C.R. ALVES RODRIGUES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado da parte autora para dar andamento ao feito 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal. Sob pena de 

devolução da missiva sem cumprimento.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001992-02.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON WISNIEWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA OAB - MT24965/O 

(ADVOGADO(A))

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Guarda Municipal Carlos (TESTEMUNHA)

Soldado PM Kesseler (TESTEMUNHA)

Soldado PM Carlos Alberto Pereira (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1001992-02.2016.8.11.0045. 

REQUERENTE: ANDERSON WISNIEWSKI REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS movida por 

ANDERSON WISNIEWSKI, em face de ESTADO DE MATO GROSSO. 

Sustenta que no dia 22/03/2015, o autor foi abordado pilotando uma 

motocicleta de um amigo na via pública, que necessitando de apresentar 

os documentos ligou para o proprietário do veículo levar, ocasião em que 

seu amigo JAIRO, chegou nervoso e alterado, e assim foi detido pela 

prática do crime de desacato e dirigir sob efeito de álcool. Narra, que na 

oportunidade, também realizou o teste de alcoolemia, que apontou limite 

abaixo do estabelecido, para a configuração de crime, mas mesmo assim 

foi conduzido para uma sala interna do batalhão de polícia militar, onde foi 

algemado, agredido física e psicologicamente, tendo ainda, sido forjado um 

teste de embriaguez, aduzindo que o autor teria se recusado a realizar o 

teste do etilômetro. Que encaminhado à Delegacia de Polícia, a autoridade 

policial ordenou que fosse retirada as 2º vias dos testes de alcoolemia 

realizados na noite anterior, e verificando a absoluta falta de infração 

penal, não indiciou o autor. Que encaminhado os autos do inquérito ao 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso e mesmo diante da prova 

técnica, denunciou levianamente o autor, razão pela qual efetuou gastos 

com advogado no importe de R$22.000,00, para apresentar sua defesa, 

tendo sido em seguida absolvido sumariamente pelo magistrado, assim 

requer a condenação do Estado de Mato Grosso por supostos danos 

morais no importe de R$ 200.000,00 e danos materiais na quantia de R$ 

22.000,00. Com a inicial vieram os documentos. Recebida a inicial foi 

deferido o pedido de gratuidade de justiça, designando audiência de 

conciliação e ordenando a citação do requerido (Id. 1938507). A parte 

requerida foi citada e apresentou contestação no Id. 8776640, arguindo 

que a abordagem empreendida pela autoridade policial, conforme 

documentos juntados, foi exercida em situação de flagrante delito, de 

modo que não existe qualquer ilegalidade na condução do requerente ao 

Batalhão de Polícia Militar. Que o requerente foi flagrado em situação de 

direção perigosa, sob visíveis efeitos de álcool e, ainda, sem posse dos 

documentos do veículo que dirigia, assim a abordagem ocorreu dentro do 

exercício regular do poder de polícia, não restando comprovado os danos 

morais e materiais sofridos, de modo que requer a improcedência da ação. 

Juntou documentos. A parte autora apresentou impugnação a contestação 

no Id. 12478833, requerendo o julgamento da lide, com a total procedência 

dos pedidos iniciais. Durante a instrução do feito, foram tomados o 

depoimento pessoal da parte autora e das testemunhas arroladas, com a 

desistência de algumas testemunhas arroladas pelo requerido. As partes 

apresentaram seus memoriais finais (Ids. 23525348 e 24414105). 

Vieram-me os autos conclusos. É o relato. Fundamento. Decido. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS movida por ANDERSON 

WISNIEWSKI, em face de ESTADO DE MATO GROSSO. Pretende o 

requerente, em síntese, indenização pelos danos materiais e morais 

suportados, alegando ter sido denunciado sem justa causa e ainda sofrido 

tortura tanto física com psicologicamente, após uma abordagem policial. O 

requerido por sua vez sustenta que a abordagem se deu em situação de 

flagrante delito, de modo que não existe qualquer ilegalidade na condução 

do requerente ao Batalhão de Polícia Militar. Que o requerente foi flagrado 

em situação de direção perigosa, sob visíveis efeitos de álcool e, ainda, 

sem posse dos documentos do veículo que dirigia, assim a abordagem 

ocorreu dentro do exercício regular do poder de polícia, não havendo 

danos a serem indenizados. Pois bem. Durante a instrução do feito foram 

ouvidos os Policiais e guarda municipal que atenderam a ocorrência, 

vejamos o que disseram: A testemunha, Pedro Camisio Kesseler, narrou 

que a abordagem do autor ocorreu por direção perigosa, que o autor não 

quis fazer o teste de alcoolemia. Que o autor rolou no chão e por isso 

tiveram que mobilizá-lo. Disse que eles estavam com o capacete na mão e 

que queriam bater nos policiais, que avançaram neles. Que o autor e o 

conduzido Jairo discutiram entre si na cela. Não soube informar se o autor 

já estava com o hematoma no olho quando da sua detenção. O Policial 

Carlos Alberto declarou em juízo o seguinte: que foi feita uma solicitação 

por parte da guarda municipal, de acompanhamento da ocorrência, porque 

os abordados começaram a desacatar os guardas, que chegando no 

local, eles desacataram os policiais também, que utilizaram algema para 

conduzi-los. Que a partir da entrega deles na Delegacia não sabe de mais 

nada. Que não foi realizado o teste do bafômetro, porque o autor se 

recusou. Disse, que se não constou no BO qualquer lesão é porque não 

tinha lesão aparente. Que não se recorda se houve desentendimento 

entre o autor e Jairo. Que dentro do ambiente do quartel não sofreram 

nenhuma agressão. O policial Carlos Cristiano relatou em juízo que o autor 

estava em visível estado de embriaguez, que tanto o autor como o outro 

conduzido Jairo, tentaram agredir fisicamente os policiais, que houve 

agressão verbal consumada. Que eles foram levados algemados na 

viatura. Que os dois desacataram a polícia. Que não se recorda se estava 

com lesão no olho. Que o autor foi abordado, porque dirigia em alta 

velocidade. Que o autor não sofreu agressão no Batalhão da Policia Militar. 

Que usaram de força moderada para algemar, em razão da resistência. 

Portanto, todos os policiais ouvidos confirmam não ter havido qualquer 

agressão no autor dentro do Batalhão da Policia Militar, tendo ele se 

negado a realizar o teste do bafômetro e ainda desacatou os policiais. 

Contudo o auto de prisão em flagrante anexo ao Id. 1854399 – p.01, 

nota-se que somente o conduzido Jairo Alcobaça Fernandes foi preso 

pela prática em tese de crime de embriagues ao volante e desacato a 

autoridade. Importante destacar ainda, que no depoimento prestado pelo 

Policial Carlos Cristiano em sede Policial, documento constante do Id. 

1854399 – p. 4-5, este confirmou que no primeiro momento o autor teria se 

recusado a fazer o teste de alcoolemia, depois de convencido pelo guarda 

Amaral, ele fez e deu o resultado de 0.28 mg/l, que não juntaram o teste do 

bafômetro, porque a máquina não estava regulada a data e a hora, que 

quando imprimia a data saia alterada, que afirma que na abordagem o 

autor não estava com o olho roxo, só um pouco vermelho, contudo 

confirma que ele não foi agredido no batalhão. Assim, embora os policiais 

neguem em juízo que o autor não quis realizar o teste do bafômetro, 

através do depoimento acima destacado, houve a efetiva confirmação que 

o referido teste foi devidamente realizado, sendo inclusive juntado aos 

autos (Id. 1854586 – p. 02), por isso o autor não foi indiciado pela 

autoridade policial, conforme se verifica do relatório confeccionado pelo 

Delegado de Polícia constante do Id. 1854653 – pp. 02/04 e, inobstante 

tenha sido denunciado pelo Ministério Público, em seguida a apresentação 

de sua defesa foi sumariamente absolvido pelo magistrado, conforme se 

vê da sentença constante do Id. 184866 – pp.10/12. De modo que 

prospera a alegação do autor, de ter sido injustamente preso e 

processado, sem que houvesse justa causa para instauração da ação 

penal, denuncia desprovida de indícios suficientes de autoria. Por outro 

lado, quanto a tortura, embora os policiais também neguem que o autor não 

tenha sido agredido, como se explica a lesão encontrada no olho e nas 

costas do requerente, conforme atestado no Laudo Pericial, Exame de 

Corpo de Delito e mapa topográfico para localização das lesões, 

constantes do Id. 1854604 – pp. 04/05 e fotos tirados do autor, quando de 

sua prisão, constante do Id. 1854622. Assim, entendo ter restado 

amplamente comprovado nos autos não só as lesões corporais sofridas 

pelo autor, quando da sua prisão, bem como também a injusta ação penal 

contra si instaurada, eis que já constava dos autos documento idôneo, 

que comprovava de forma inequívoca, que a concentração de álcool 

encontrada no autor, medida pelo aparelho, seria de 0.28 miligramas de 

álcool por litro de ar, portanto em valor abaixo do exigido no tipo penal 

descrito no art. 306 CTN, para configuração do crime de conduzir veículo 

com concentração de álcool no sangue em valor superior a 0,6 gramas 

por litro ou sob influência de outra substância psicoativa. A jurisprudência 

vem decidindo que a prisão de indiciado por crime, por si só, não induz a 

responsabilidade civil reparatória do Estado, ainda que haja posterior 

absolvição, por falta de provas. Contudo o caso dos autos, não se 

assemelha a referida decisão, já que o autor foi preso, sem qualquer 

indicio de existência de crime, ou seja, denuncia desprovida de indicio 

suficiente de autoria. Assim, diante da existência de provas concretas dos 

fatos articulados na inicial, ou seja, a prova da conduta, o nexo causal e o 

dano, cabe ao Estado indenizar os prejuízos sofridos pelo autor. A 

Constituição Federal prevê a responsabilidade civil objetiva do Estado, 

pelos danos que seus agentes, nessa qualidade causarem a terceiros, 

assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo 

ou culpa. Depreende-se daí que se prescinde de demonstração de culpa 

para a responsabilização das pessoas jurídicas de direito público por ato 

de seus agentes, consagrando-se a teoria do risco administrativo. Já ao 

ente público compete demonstrar a existência de uma das causas de 

exclusão da responsabilidade civil objetiva, como a culpa exclusiva da 

vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo causal entre o 

dano e o evento, tais elementos não comprovados nos autos. No caso 

configurado está o excesso cometido no exercício da atividade policial, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 300 de 795



que extrapola o estrito cumprimento do dever legal e envereda para o 

campo da ilicitude e do abuso de autoridade. Aliás, sobre o tema: Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO RETIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS 

ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. As esferas cível e criminal são, em regra, 

independentes. A lei não impõe seja suspenso o processo cível a fim de 

que se aguarde o deslinde da questão no âmbito criminal; apenas se 

confere essa faculdade ao julgador. "In casu", não há dúvida quanto a 

existência do fato e da autoria, apenas se discute se a conduta dos 

policiais militares foi ou não abusiva, nada obstando prossiga a ação em 

que se postula a reparação civil. ABORDAGEM POLICIAL. ATUAÇÃO 

EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL DOS AGENTES DA BRIGADA 

MILITAR. ACUSAÇÃO DE DESACATO E RESISTÊNCIA VISANDO 

JUSTIFICAR AGIR ENÉRGICO QUE DESBORDOU PARA AGRESSÕES 

FÍSICAS DESNECESSÁRIAS. ATUAÇÃO TRUCULENTA E ABUSIVA. 

LESÕES CORPORAIS. CONDUTA QUE EXTRAPOLA O ESTRITO 

CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. DANO INJUSTO. DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA. OFENSA. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA 

PERSONALIDADE. ABUSO DE PODER. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

O Estado "lato sensu" obriga-se a reparar prejuízos materiais e morais 

decorrentes de comportamentos comissivos ou omissivos que lhe são 

imputáveis, nos termos do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição 

Federal. A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do 

elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do 

dano e do nexo causal. Ao ente público compete demonstrar a existência 

de uma das causas de exclusão da responsabilidade civil objetiva, como a 

culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do 

nexo causal entre o dano e o evento. Situação concreta em que 

configurado o excesso cometido no exercício da atividade policial militar 

que extrapola o estrito cumprimento do dever legal e envereda para o 

campo da ilicitude e do abuso de autoridade. Vítima que amargou lesões 

corporais, submetida a agressão física, sério constrangimento e grave 

humilhação. DANOS MORAIS "IN RE IPSA". Independem de prova os danos 

morais em situações tais, pois "in re ipsa", evidenciado que a vítima sofreu 

abalo e ofensa à sua integridade corporal. ARBITRAMENTO DO 

"QUANTUM" INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DA 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. (....) APELAÇÃO PARCIALMENTE 

PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70070589973, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 

24-05-2017). APELAÇAO CÍVEL AC 200730061807 PA 2007300-61807 

(TJ-PA) Jurisprudência•18/12/2009•Tribunal de Justiça do Pará “Ementa: 

INJUSTA ACUSAÇÃO CRIMINAL. ERRO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE 

INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. COMPROVADA A INOCÊNCIA DO 

AUTOR. SENTENÇA MONOCRÁTICA CONFIRMADA. O Estado responde 

objetivamente pelos danos causados ao administrado em razão da injusta 

acusação em processo criminal, assim considerada a denúncia 

desprovida de indícios suficientes de autoria. A pretensão punitiva do 

Estado deve ser harmonizada com o d...” APELAÇAO CÍVEL AC 

0 0 1 5 8 9 2 5 3 1 9 9 7 8 1 4 0 3 0 1  B E L É M  ( T J - P A ) 

Jurisprudência•18/12/2009•Tribunal de Justiça do Pará Ementa: INJUSTA 

ACUSAÇÃO CRIMINAL. ERRO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS 

SUFICIENTES DA AUTORIA. COMPROVADA A INOCÊNCIA DO AUTOR. 

SENTENÇA MONOCRÁTICA CONFIRMADA. O Estado responde 

objetivamente pelos danos causados ao administrado em razão da injusta 

acusação em processo criminal, assim considerada a denúncia 

desprovida de indícios suficientes de autoria. A pretensão punitiva do 

Estado deve ser harmonizada com o direito do administrado à honra e à 

moral. Os danos indenizáveis são aqueles que acarretam lesão a direito 

subjetivo da parte de somente ser acusado quando existam indícios 

plausíveis que indiquem o seu envolvimento na ação criminosa. Resultando 

o processamento criminal de erro judiciário dos agentes estatais, cabe a 

reparação pelos danos morais causados. A injusta denunciação criminal 

enseja prejuízos de ordem moral que são presumíveis de indenização. À 

unanimidade de votos, recursos de apelação conhecidos e improvidos, 

para manter incólume todos os termos da r. sentença...” Devendo a ação 

ser julgada procedente. Assim, passo a análise dos danos materiais e 

morais vindicados; O dano material foi demonstrado pela juntada de 

contrato de honorários e recibos acostados nos Ids. 1854222 e 1854211, 

devendo o Estado reparar os prejuízos matérias sofridos pelo autor, no 

valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), com juros e correção 

monetária incidente a partir da data do desembolso. Quanto ao dano moral, 

a entendo que a pretensão punitiva do Estado deve ser harmonizada com 

o direito do administrado a honra e a moral. Os danos indenizáveis, são 

àqueles que acarretam lesão do direito subjetivo da parte de somente ser 

acusado quando existam indícios plausíveis de envolvimento em crime. 

Portanto, o incômodo imputado ao autor extrapola a esfera do razoável, 

não se constituindo em mero dissabor, na medida em que, por erro/má-fé 

dos agentes públicos, fora gerado transtornos injustificáveis ao 

requerente, tal como dor, tristeza e humilhação, que deve ser reparado. 

Entremente, para a quantificação do dano, são considerados os princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta o caráter 

compensatório para a vítima e o caráter punitivo para o agente. Assim, em 

observância às finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e 

preventiva da condenação, bem como às circunstâncias da causa, 

especialmente a capacidade financeira do ofensor e a manifesta injusta 

ação penal instaurada contra o autor, afigura-se razoável e proporcional a 

fixação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a titulo de danos morais. 

Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no art. 487, I, 

do CPC, para CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 

1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, a partir desta data, e 

pelos danos materiais no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), 

com juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, 

a partir da data do desembolso. Por fim, condeno a requerida, ao 

pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, no 

importe de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Após o trânsito em julgado, cumpridas 

as formalidades legais e, em nada sendo requerido no prazo legal, 

arquive-se o presente feito, dando-se às devidas comunicações, 

anotações e baixas de praxe. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 16 de abril 

de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001729-67.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GANZER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1001729-67.2016.8.11.0045. 

REQUERENTE: JOAO CARLOS GANZER REQUERIDO: DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, em trâmite entre as 

partes acima identificadas. Sustenta o autor, que adquiriu o veículo 

CHEVROLET- CRUZE LT, NBNACIONAL, ANO 2014-2014, COR BRANCA – 

Placa QBC- 1629, CHASSI 9BGPB69M0EB297425, em 10/09/2014, da 

concessionária Bressan, Lamonatto & CIA LTDA. Aduz que ao proceder 

com os trâmites do licenciamento do automóvel, constatou a existência da 

infração de trânsito lançada registrada no valor de R$ 574,62 (quinhentos 

e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) cometida em 

07.12.2014, por dirigir sem CNH na Cidade de Araguari – MG, registrando 

Boletim de Ocorrência sob o nº 2015.8366 no dia 09.01.2015, solicitando 

providências e averiguação, posto que nunca esteve naquele município. 

Argumenta, que em virtude das infrações registradas, apresentou 

reclamação junto PROCON – Lucas do Rio Verde/MT (FA n° 

0115-005.799-5), em face dos fornecedores do veículo, os quais 

ofereceram proposta de pagamento no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais. Contudo, a oferta foi rejeitada pelo autor, 

por entender que o recebimento da pecúnia não resolveria o problema. 

Expôs, que as infrações foram registradas em diversos municípios (ID 

1619885 – p. 05/05): Araguai/MG, Várzea Grande/MT, Campinas/SP, 

Ubatuba/SP, São Paulo/SP (diversos locais), e que recorreu aos órgãos 

competentes, contudo, não logrou êxito na resolução do problema. Em 

consequência dos fatos narrados, requer a concessão de medida liminar 

para substituição da placa hipoteticamente clonada, cancelamento das 
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infrações registradas, bem como cancelamento do cômputo dos pontos 

registrado em sua CNH n° 00321375372, com posterior julgamento 

procedente da ação, confirmando a medida liminar, para que torne 

"definitiva a alteração seqüencial alfanumérico da placa de identificação 

do veículo CHEVROLET- CRUZE LT NBNACIONAL, ANO 2014-2014, COR 

BRANCA – Placa QBC- 1629, CHASSI 9BGPB69M0EB297425, e demais 

pedidos. Instruída a inicial com os documentos de ID n°: 1619934, 

1619942, 1619985, 1619987, 1619995, 1620004, 1620052, 1620060, 

1620178, 1620062, 1620095, 1620101, 1620129, 1620195, 1620241, 

1620533, 1620592, 1620595, 1620617. Em sede de despacho inicial, 

determinou-se a emenda da exordial, para comprovação da 

hipossuficiência alegada, e no caso de impossibilidade, o recolhimento das 

custas judiciais. Em nova manifestação (ID 2638625), a parte autora 

apresentou comprovante do pagamento das custas e taxas (ID 2638743 e 

2638752). O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3036951) Devidamente 

citado o requerido apresentou contestação, e documentos Ids. 4880046, 

alegando em sede de preliminar a impossibilidade jurídica do pedido por 

não haver previsão legal e ausência de interesse de agir, por não haver 

pleito declaratório e anulatório face a Autarquia, requerendo a extinção do 

processo sem resolução de mérito. No mérito sustenta que o autor não 

comprovou não ter sido ele o autor das multas, e requer a improcedência 

da ação. A parte Autora apresentou impugnação à contestação às no Id. 

4972158 e documentos, requerendo o afastamento das preliminares 

suscitadas, aduzindo a que a reclamada não impugnou todos os fatos 

narrados na inicial, limitando-se a alegar que não é cabível o pedido feito 

na inicial e que não pode anular as multas, por fim requer que seja 

decretada a revelia e seus efeitos ao réu, tendo em vista a sua ausência 

injustificada em audiência. o autor apresentou petição no Id. 10968468, 

informando que algumas multas foram canceladas, juntando documentos, 

e ainda anexou notas fiscais de abastecimento em datas próximas as que 

foram efetuadas as infrações com veiculo com placa clonada no Id. 

18714412 e seus anexos. Em audiência de Conciliação, Instrução e 

Julgamento, foi oferecida pela requerida proposta de acordo, para 

mudança dos caracteres da placa do automóvel, objeto da lide, 

disponibilizando prestação de esclarecimentos e possibilidade de baixa 

das multas registradas no documento do veículo, que não foi aceita pela 

parte autora e, como não foram arroladas testemunhas, foi reconhecida a 

preclusão para produção de provas e encerrada a fase instrutória. Os 

autos vieram-me conclusos para prolação de sentença. Relatei. 

Fundamento e Decido. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, em trâmite entre as partes acima identificadas. 

Inicialmente, importante consignar que o processamento da presente lide 

foi acolhido nesta vara, em razão do valor atribuído a lide, que supera os 

60 (sessenta) salários mínimos, valor minimo previsto na Lei do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. PRELIMINARES Requerida levanta as 

seguintes preliminares: impossibilidade jurídica do pedido, arguindo 

inexistência de previsão legal e ausência de interesse de agir, por não 

haver pleito declaratório e anulatório em face da Autarquia, requerendo a 

extinção do processo sem resolução de mérito, as quais passo a análise. 

Importante destacar que desde março de 2016, quando da entrada em 

vigor do novo CPC, a impossibilidade jurídica do pedido deixou de ser uma 

das condições da ação. Inobstante a isso, segundo as normas em vigor, é 

peifeitamente previsto na Resolução Nº 670, de 18 de maio de 2017, do 

Conselho Nacional De Trânsito (Contran), processo administrativo, para a 

troca de placas de identificação de veículos automotores nos casos em 

que for comprovada a existência de outro veículo circulando com 

combinação alfanumérica igual à do original, assim não há como acolher a 

referida preliminar. De igual modo, a ausência de interesse de agir, também 

não deve ser acolhida, eis que apesar das autuações terem emanado de 

autoridades alheias à lide, todo o seu processamento e materialização 

incumbe ao DETRAN-MT, que pode cancelar as penalidades em seu 

sistema, caso declaradas nulas judicialmente. Assim rejeito as 

preliminares. MERITO Sustenta o autor, que adquiriu o veículo 

CHEVROLET- CRUZE LT, NBNACIONAL, ANO 2014-2014, COR BRANCA – 

Placa QBC- 1629, CHASSI 9BGPB69M0EB297425, em 10/09/2014, da 

concessionária Bressan, Lamonatto & CIA LTDA, sendo que ao proceder 

com os trâmites do licenciamento do automóvel, constatou a existência da 

infrações de trânsito registradas em diversas cidades de outros Estados, 

realizadas por um veículo clone, assim requer a substituição da placa 

hipoteticamente clonada, cancelamento das infrações registradas, bem 

como cancelamento do cômputo dos pontos registrado em sua CNH. O 

requerido, por sua vez sustenta não ter havido a juntada de provas das 

alegações, e postula pela improcedência da ação. Verifica-se inicialmente 

que o autor comprovou não só os caracteres do veículo bem como a sua 

origem, este que foi adquirido da concessionária Bressan, Lamonatto & 

CIA LTDA, conforme se vê Cedula de Crédito bancário acostada no Id. 

1619985, inclusive tendo recebido proposta de indenização da empresa 

vendedora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme 

documento acostado ao Id. 1620060. Anexou aos autos fotos do veiculo 

original e do clonado, identificando as diferenças 1619987 e 1619995, 

tendo registrado boletim de ocorrência e denuncia no Procon nos Ids. 

1620004 e 1620052. Provas que confirmam a autenticidade do veiculo 

adquirido. Por outro lado, houve também comprovação que vem recebendo 

diversas notificações de infrações de trânsito ocorridas em outras 

cidades, inclusive de outros estados, pelos documentos acostados aos 

autos nos Ids. 1620178 e seguintes, cidades em que foram apresentadas 

defesas administrativas, para cancelamento dos autos de infrações 

impugnados nesta demanda. O autor apresentou petição no Id. 10968468, 

informando que algumas multas foram canceladas, juntando documentos, 

e ainda anexou notas fiscais de abastecimento em datas próximas as que 

foram efetuadas as infrações com veiculo com placa clonada no Id. 

18714412 e seus anexos. Entendo, portanto, que a presente demanda 

deve ser julgada totalmente procedente, diante dos sérios indícios de que 

o veículo do autor foi vítima de clonagem, condenado à requerida na 

obrigação de fazer para acolher e processar o pedido de substituição das 

placas, com nova numeração alfanumérica. Até porque restou 

suficientemente demonstrado nesta ação judicial que o número das placas 

do veículo do autor foi clonado em outro veículo, já autuado em reiteradas 

infrações no Estado de São Paulo (Campinas, Ubattuba), Minas Gerais 

(Araguari), Mato Grosso (Várzea Grande). Ademais, é inteiramente 

possível a troca na numeração e expedição de novos documentos de 

registro e licenciamento, CRV e CRLV, não ferindo os termos do art. 115, 

§1º do CTB, pois os prejuízos advindos da clonagem são evidentes e 

autorizam a substuição destas e para colocação de nova identificação 

alfanumérica. Aliás neste sentido, vide jurisprudência que perfilham este 

mesmo entendimento, verbis: Ementa: RECURSO INOMINADO. TERCEIRA 

TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. OEBIGAÇÃO DE FAZER. 

SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS COM NOVA NUMERAÇÃO ALFANUMÉRICA. 

VEÍCULO CLONADO. POSSIBILIDADE. Trata-se de Recurso Inominado 

interposto pelo réu, DETRAN/RS, contra a sentença de parcial procedência 

da ação, onde restou condenado à obrigação de fazer para acolher e 

processar o pedido de substituição das placas, com nova numeração 

alfanumérica, em virtude de o veículo da autora ser vítima de clonagem. No 

mérito, restando suficientemente demonstrado nesta ação judicial que o 

número das placas do veículo do autor foi clonado em outro veículo, já 

autuado em reiteradas infrações no Estado de São Paulo, entendo que 

descabe a necessidade de juntada da Ocorrência Policial relatando a 

suspeita de clonagem. Ademais, a determinação para a troca das placas 

do veículo do requerente por outras, sendo possibilitada a troca na 

numeração e expedição de novos documentos de registro e licenciamento, 

CRV e CRLV, não fere o art. 115, §1º do CTB, pois os prejuízos advindos 

da clonagem são evidentes e autorizam a substituição destas e nova 

identificação alfanumérica. Precedentes das Turmas Recursais da 

Fazenda Pública e TJRS. Sentença mantida, nos termos do art. 46 da Lei 

9.099/95. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, 

Nº 71008495038, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas 

Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em: 21-11-2019). 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. VEÍCULO COM AS PLACAS 

CLONADAS. SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS. POSSIBILIDADE. 1. O pedido 

liminar para a substituição de placas nada mais é do que a antecipação 

dos efeitos da tutela, especialmente por se tratar de veículo que foi 

clonado e que, aparentemente, "o clone" está em circulação sendo que as 

infrações por ele cometidas estão sendo imputadas ao automotor do autor. 

E o registro e identificação de veículos é atribuição do DETRAN, razão 

porque ressoa evidente a sua legitimação para figurar no polo passivo da 

presente demanda. 2. A clonagem do veículo do autor e os prejuízos dela 

advindos são evidentes e autorizam, excepcionalmente, a troca de placas. 

Possível, em circunstâncias como a dos autos, a relativização da regra do 

art. 115, § 1º, do CTB. Precedentes catalogados. APELAÇÃO PROVIDA.

(Apelação Cível, Nº 70036770097, Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 

20-11-2014) RECURSO INOMINADO. DETRAN. CLONAGEM DE VEÍCULO. 

INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. CANCELAMENTO DAS INFRAÇÕES. 

LICENCIAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS. Trata-se de ação através 
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da qual a parte autora pretende a desconstituição de multas de trânsito e 

dos pontos respectivos, substituição de placas por clonagem e liberação 

do licenciamento, julgada parcialmente procedente na origem; Clonagem 

veicular. Desconstituição das multas aplicadas e substituição das placas - 

Comprovada clonagem das placas do veículo da parte autora imperiosa a 

flexibilização da regra do art.115,§1º do CTB de modo a viabilizar a 

substituição das placas originárias do veículo clonado, sob pena de 

perpetuação da necessidade de provocação do Judiciário a cada nova 

infração de transito cometida pelo automóvel clone, gerando insegurança 

e desconfiança no serviço público prestado. De conseguinte, diante da 

comprovação da clonagem, necessária a desconstituição dos efeitos das 

multas e substituição da placa do veículo, alterando-se o RENAVAM. 

Desimporta, em caso de clonagem comprovada e escancarada, como a 

visível no caso concreto, se as diversas multas aplicadas sobre o veículo 

foram lavradas por diversas autoridades e de diversos Estados da 

Federação, posto que nesse caso excepcional de atuação de carro 

"doublê", não se pode penalizar ainda mais o proprietário vitimado pela 

duplicidade veicular e pelas multas seqüenciais em locais diferentes e por 

práticas ilegais, de constrangê-lo a propor diversas demandas em 

diversas esferas judiciárias e administrativas ou formar litisconsórcio 

desnecessário. Comprovada a atuação de clonagem de placas os efeitos 

das multas aplicadas devem ser desconstituídos e as mesmas mantidas 

em arquivo paralelo, a exemplo da praxe utilizada por diversos DETRANS, 

como é o caso de Santa Catarina (Portaria n.224/2013), São Paulo 

(Portaria n.1244/2000), Paraná (Portaria n.34/2008), Minas Gerais (Portaria 

n.3787/2009) e Rio de Janeiro (Portaria n.4033/2009), além de viabilizada a 

troca das placas de identificação do veículo clonado. Sentença devida e 

escorreitamente fundamentada que vai integralmente mantida e adotada à 

luz do permissivo legal do art.46 da Lei Federal n.9099/95. RECURSO 

INOMINADO DESPROVIDO(Recurso Cível, Nº 71006145171, Turma 

Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes 

da Silva, Julgado em: 20-10-2016) RECURSO INOMINADO. DETRAN-RS. 

REITERADAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS POR VEÍCULO COM 

PLACAS ADULTERADAS, UTILIZANDO O MESMO NÚMERO DAS PLACAS 

DO VEÍCULO DO AUTOR. PLACAS CLONADAS. PEDIDO DE TROCA DAS 

PLACAS DO VEÍCULO VÍTIMA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 

Estando suficientemente demonstrado que o número das placas do veículo 

do autor foi clonado em outro veículo, já autuado em reiteradas infrações 

de trânsito em Estados distantes da Federação, possibilidade admitida pela 

própria autarquia, justificada, nessa circunstância excepcional, a 

determinação para a troca das placas do veículo do requerente por outras 

com número novo e expedição de novos documentos de registro e 

licenciamento (CRV e CRLV), impedindo que seja indevidamente 

responsabilizado por novas infrações cometidas com o veículo com 

placas adulteradas de forma criminosa. Logo, não prospera o recurso, 

devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, 

segunda parte, da Lei nº 9.099/95). RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

(Recurso Cível, Nº 71007310220, Terceira Turma Recursal da Fazenda 

Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado 

em: 25-09-2018). Assim, conforme já destacado na ementa acima 

transcrita, comprovada clonagem das placas do veículo da parte autora 

imperiosa a flexibilização da regra do art.115,§1º do CTB de modo a 

viabilizar a substituição das placas originárias do veículo clonado, sob 

pena de perpetuação da necessidade de provocação do Judiciário a cada 

nova infração de trânsito cometida pelo automóvel clone, gerando 

insegurança e desconfiança no serviço público prestado. De conseguinte, 

diante da comprovação da clonagem, necessária a desconstituição dos 

efeitos das multas e substituição da placa do veículo, alterando-se o 

RENAVAM. Desimporta, em caso de clonagem comprovada e 

escancarada, como a visível no caso concreto, se as diversas multas 

aplicadas sobre o veículo foram lavradas por diversas autoridades e de 

diversos Estados da Federação, posto que nesse caso excepcional de 

atuação de carro "doublê", não se pode penalizar ainda mais o proprietário 

vitimado pela duplicidade veicular e pelas multas seqüenciais em locais 

diferentes e por práticas ilegais, de constrangê-lo a propor diversas 

demandas em diversas esferas judiciárias e administrativas ou formar 

litisconsórcio desnecessário. Posto isto, com base no art. 487, inciso I, do 

CPC: 1. JULGO PROCEDENTE a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA para DETERMINAR: 2. Que a requerida 

proceda a alteração seqüencial alfanumérico da placa de identificação do 

veículo CHEVROLET- CRUZE LT NBNACIONAL, ANO 2014-2014, COR 

BRANCA – Placa QBC- 1629, CHASSI 9BGPB69M0EB297425, alterando o 

RENAVAM; 3. Que a requerida proceda com o cancelamento das 

infrações registradas, identificadas na petição inicial, objetos desta lide, 

existentes em seus prontuários; 4. Que a requerida, proceda ainda com o 

cancelamento do cômputo dos pontos registrado na CNH do autor de n° 

00321375372, decorrentes das mesmas infrações, objetos desta lide; 5. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

do advogado do autor, no valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor 

dado a causa. Após, o trânsito em julgado, intimem-se as partes para 

requererem o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento, com as anotações e cautelas de praxe. 

P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 17 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA 

Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001153-15.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITA DA CONCEICAO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

DO BRASIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1001153-15.2017.8.11.0021 DESPACHO 1 – Considerando a 

manifestação de id. 21414089, INTIME-SE o perito nomeado para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca do valor dos honorários 

periciais. 2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos. 3 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 17 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000925-40.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL TSEREHOTEDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000925-40.2017.8.11.0021 DESPACHO A Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente 

dispôs em seu artigo 1.006 caput que: Art. 1.006. Transitada em julgado a 

sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte 

vencedora expressando o desejo de executá-la, os autos serão 

arquivados. 1 – Diante do exposto, este Juízo DETERMINA que os autos 

permaneçam em cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo 

requerido nesse prazo, ARQUIVEM-SE, independentemente de nova 

deliberação. 2 - CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 17 de abril de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000332-40.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BELAGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS 

AGRICOLAS S.A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

THAISA COMAR OAB - PR48308 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000332-40.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Atendidos os 

requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

a presente Carta Precatória, observando-se as formalidades e exigências 

legais, servindo esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante 

ou pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando a 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução na 

forma dos artigos 389 e 390 da CNGC – Foro Judicial[1]. 3 – 

COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 do CPC), encaminhando os dados para futuros 

pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e ausentes custas 

pendentes (artigo 268 do CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas 

de praxe. 5 – Às providências. Água Boa/MT, 17 de abril de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 390 – 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das 

custas judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de 

origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas 

devidas para o caso de novo encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000657-78.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ROGERIO SBRUSSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B 

(ADVOGADO(A))

TIAGO CANAN OAB - MT0009180A-O (ADVOGADO(A))

SELSO LOPES DE CARVALHO OAB - MT3556/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000657-78.2020.8.11.0021 DECISÃO Segundo dispõe o art. 319, 

inciso V, do Código de Processo Civil, um dos requisitos da petição inicial é 

a indicação correta do valor da causa. Consoante o art. 292 do CPC, 

ações de cobrança de dívidas deverão corresponder a soma 

monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de 

outras penalidades até a data da propositura da ação. Mencionado 

comando é aplicável ao presente caso, uma vez que se pleiteia aqui o 

ressarcimento de quantia supostamente paga de maneira indevida. Em 

análise dos autos, verifica-se que o valor atribuído à causa se revela 

nitidamente discrepante com o objeto da demanda, em face do número de 

negócios jurídicos realizados entre as partes e seus respectivos 

conteúdos econômicos. Portanto, deverá a parte autora emendar a petição 

da inicial, a fim de promover a retificação do valor da causa. Além disso, 

no que tange ao pedido de gratuidade de justiça, com fundamento no art. 

99, §2º do Código de Processo Civil[1], havendo indícios de que o autor 

não é hipossuficiente economicamente, este deverá apresentar elementos 

que evidenciem a incapacidade de arcar com as custas processuais. 1 - 

Ante o exposto, INTIME-SE proceda a emenda da inicial, a fim de corrigir o 

valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da petição inicial. 2 – No mesmo prazo, o requerente deverá colacionar 

aos autos as últimas 03 (três) declarações de seus respectivos impostos 

de renda, bem como os 03 (três) últimos extratos bancários de suas 

contas-correntes e poupança, de modo que este Juízo possa apreciar os 

pressupostos para a concessão do benefício solicitado, sob pena de 

indeferimento. 3 – Com a juntada das declarações dos impostos de renda 

pelos exequentes, este Juízo DETERMINA o segredo de justiça desta 

demanda, nos termos do Recurso Especial n. 1349343/SP, submetido a 

julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos. 4 - Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos CONCLUSOS. 5 – 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 17 de abril de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1]§ 2o O juiz somente 

poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem 

a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, 

devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação 

do preenchimento dos referidos pressupostos.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000669-29.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. R. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

KATIANE RODRIGUES DOS SANTOS OAB - 047.050.521-45 

(REPRESENTANTE)

LUDMYLLA BARBOSA OLIVEIRA OAB - MT24952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. D. S. (REU)

A. L. E. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio 

de seus advogados habilitados, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promovam diligências visando encontrar o endereço do requerido Paulo 

Sérgio de Souza, a fim de viabilizar sua citação, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001123-09.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO FERREIRA SANTOS OAB - SP298181 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. T. (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio 

de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova as medidas necessárias a fim de viabilizar o prosseguimento do 

feito, para cumprimento das diligências mencionadas no item 4 do r. 

decisum Id 20439012, que segue vinculado à presente, tendo em vista o 

decurso do prazo para pagamento do débito ou oposição de embargos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000739-46.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE IZABEL FRIPP DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000739-46.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em observância a 

Portaria – Conjunta n. 281, de 07 de abril de 2020 do Tribunal de Justiça, 

que prorrogou o prazo de fechamento das portas do Palácio da Justiça, 

dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer 

dependências do serviço judicial, e instituiu o regime obrigatório de 

teletrabalho, no período de 20 de março a 30 de abril de 2020, em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19, este Juízo DETERMINA o cancelamento da audiência 

anteriormente designada. 2 – Com o retorno das atividades forenses, 

venham os autos CONCLUSOS para as devidas deliberações e 

designação de uma nova data de audiência. 3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 17 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000225-93.2019.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE INEZ ACADROLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA BERTOL CAMARA OAB - GO54304 (ADVOGADO(A))

MAYCK FEITOSA CAMARA OAB - GO33571 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000225-93.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em observância a 

Portaria – Conjunta n. 281, de 07 de abril de 2020 do Tribunal de Justiça, 

que prorrogou o prazo de fechamento das portas do Palácio da Justiça, 

dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer 

dependências do serviço judicial, e instituiu o regime obrigatório de 

teletrabalho, no período de 20 de março a 30 de abril de 2020, em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19, este Juízo DETERMINA o cancelamento da audiência 

anteriormente designada. 2 – Com o retorno das atividades forenses, 

venham os autos CONCLUSOS para as devidas deliberações e 

designação de uma nova data de audiência. 3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 17 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002477-69.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWELL ESDRAS ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTINS PINTO OAB - MT26676/O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ OAB - MT26488/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002477-69.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em observância a 

Portaria – Conjunta n. 281, de 07 de abril de 2020 do Tribunal de Justiça, 

que prorrogou o prazo de fechamento das portas do Palácio da Justiça, 

dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer 

dependências do serviço judicial, e instituiu o regime obrigatório de 

teletrabalho, no período de 20 de março a 30 de abril de 2020, em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19, este Juízo DETERMINA o cancelamento da audiência 

anteriormente designada. 2 – Com o retorno das atividades forenses, 

venham os autos CONCLUSOS para as devidas deliberações e 

designação de uma nova data de audiência. 3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 17 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000046-62.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YDIARA GONCALVES DAS NEVES OAB - GO0033477A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000046-62.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em observância a 

Portaria – Conjunta n. 281, de 07 de abril de 2020 do Tribunal de Justiça, 

que prorrogou o prazo de fechamento das portas do Palácio da Justiça, 

dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer 

dependências do serviço judicial, e instituiu o regime obrigatório de 

teletrabalho, no período de 20 de março a 30 de abril de 2020, em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19, este Juízo DETERMINA o cancelamento da audiência 

anteriormente designada. 2 – Com o retorno das atividades forenses, 

venham os autos CONCLUSOS para as devidas deliberações e 

designação de uma nova data de audiência. 3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 17 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000659-82.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINA NAZARIO DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL ROCHA OAB - MT23904/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000659-82.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em observância a 

Portaria – Conjunta n. 281, de 07 de abril de 2020 do Tribunal de Justiça, 

que prorrogou o prazo de fechamento das portas do Palácio da Justiça, 

dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer 

dependências do serviço judicial, e instituiu o regime obrigatório de 

teletrabalho, no período de 20 de março a 30 de abril de 2020, em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19, este Juízo DETERMINA o cancelamento da audiência 

anteriormente designada. 2 – Com o retorno das atividades forenses, 

venham os autos CONCLUSOS para as devidas deliberações e 

designação de uma nova data de audiência. 3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 17 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001489-82.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE MORAES BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001489-82.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em observância a 

Portaria – Conjunta n. 281, de 07 de abril de 2020 do Tribunal de Justiça, 

que prorrogou o prazo de fechamento das portas do Palácio da Justiça, 

dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer 

dependências do serviço judicial, e instituiu o regime obrigatório de 

teletrabalho, no período de 20 de março a 30 de abril de 2020, em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19, este Juízo DETERMINA o cancelamento da audiência 

anteriormente designada. 2 – Com o retorno das atividades forenses, 

venham os autos CONCLUSOS para as devidas deliberações e 

designação de uma nova data de audiência. 3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 17 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001777-30.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO IRINEU MALDANER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001777-30.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em observância a 

Portaria – Conjunta n. 281, de 07 de abril de 2020 do Tribunal de Justiça, 

que prorrogou o prazo de fechamento das portas do Palácio da Justiça, 
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dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer 

dependências do serviço judicial, e instituiu o regime obrigatório de 

teletrabalho, no período de 20 de março a 30 de abril de 2020, em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19, este Juízo DETERMINA o cancelamento da audiência 

anteriormente designada. 2 – Com o retorno das atividades forenses, 

venham os autos CONCLUSOS para as devidas deliberações e 

designação de uma nova data de audiência. 3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 17 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001751-32.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001751-32.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em observância a 

Portaria – Conjunta n. 281, de 07 de abril de 2020 do Tribunal de Justiça, 

que prorrogou o prazo de fechamento das portas do Palácio da Justiça, 

dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer 

dependências do serviço judicial, e instituiu o regime obrigatório de 

teletrabalho, no período de 20 de março a 30 de abril de 2020, em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19, este Juízo DETERMINA o cancelamento da audiência 

anteriormente designada. 2 – Com o retorno das atividades forenses, 

venham os autos CONCLUSOS para as devidas deliberações e 

designação de uma nova data de audiência. 3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 17 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000247-20.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLIMERIO SBRUZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

WOLCER FREITAS MAIA OAB - MT5778/O (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000247-20.2020.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 
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afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Destarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 
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INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 17 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 
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Parte(s) Polo Ativo:

JOVACY CARDOSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001267-17.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em observância a 

Portaria – Conjunta n. 281, de 07 de abril de 2020 do Tribunal de Justiça, 

que prorrogou o prazo de fechamento das portas do Palácio da Justiça, 

dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer 

dependências do serviço judicial, e instituiu o regime obrigatório de 

teletrabalho, no período de 20 de março a 30 de abril de 2020, em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19, este Juízo DETERMINA o cancelamento da audiência 

anteriormente designada. 2 – Com o retorno das atividades forenses, 
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venham os autos CONCLUSOS para as devidas deliberações e 

designação de uma nova data de audiência. 3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 17 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000824-66.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZA CARVALHO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000824-66.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em observância a 

Portaria – Conjunta n. 281, de 07 de abril de 2020 do Tribunal de Justiça, 

que prorrogou o prazo de fechamento das portas do Palácio da Justiça, 

dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer 

dependências do serviço judicial, e instituiu o regime obrigatório de 

teletrabalho, no período de 20 de março a 30 de abril de 2020, em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19, este Juízo DETERMINA o cancelamento da audiência 

anteriormente designada. 2 – INTIME-SE a parte autora para manifestar 

sobre a petição no evento n. 30839060, no prazo de 15 (quinze) dias. 3 – 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 17 de abril de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001508-25.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001508-25.2017.8.11.0021 DESPACHO 1 – Em observância a 

Portaria – Conjunta n. 281, de 07 de abril de 2020 do Tribunal de Justiça, 

que prorrogou o prazo de fechamento das portas do Palácio da Justiça, 

dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer 

dependências do serviço judicial, e instituiu o regime obrigatório de 

teletrabalho, no período de 20 de março a 30 de abril de 2020, em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19, este Juízo DETERMINA o cancelamento da audiência 

anteriormente designada. 2 – INTIME-SE a parte autora para manifestar 

sobre a petição no evento n. 30684711, no prazo de 15 (quinze) dias. 3 – 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 17 de abril de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002065-41.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ZOULIA TAVARES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio 

de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos com aquilo que entender de direito, nos termos do 

CPC, tendo em vista a contestação apresentada, que segue vinculada à 

presente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002045-50.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTEU OLIVEIRA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio 

de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos com aquilo que entender de direito, nos termos do 

CPC, tendo em vista a contestação apresentada nos autos, que segue 

vinculada à presente.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000116-45.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

TSEREBU RA OAB - 784.258.321-87 (REPRESENTANTE)

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte requerida da 

decisão de ID nº 28973228 e da audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 12/05/2020 às 13:30 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001482-90.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MIRIAM KLEIN (EMBARGANTE)

LINDOMAR FRANCISCO DE MELO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO LUIS BORTOLINI OAB - MT0016808A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARGILL AGRICOLA S A (EMBARGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte exequente da 

decisão de ID nº 28318340 para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacione aos autos a minuta do acordo homologado nos autos n. 

1001928-30.2017.811.0021, que também se referia a esta demanda.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001604-69.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR LUIZ KUMMER (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DOS SANTOS MENINO OAB - SP243186 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte embargada da 

decisão de ID nº 29093017 para manifestação no prazo de 15 (quinze) 

dias acerca dos embargos, nos termos do art. 920, inciso I do CPC.

Citação

Citação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001386-41.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ARANTES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO OAB - GO49293 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEIDIMAR ARANTES DA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 2ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 CARTA 

PRECATÓRIA PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 (TRINTA) DIAS JUÍZO 
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DEPRECANTE: SEGUNDA VARA DE ÁGUA BOA JUÍZO DEPRECADO: 

JUÍZO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO PROCESSO n. 

1001386-41.2019.8.11.0021 Valor da causa: R$ 589.835,40 ESPÉCIE: 

[Administração de Herança]->INVENTÁRIO (39) HERDEIROS: Gleiciane 

Idelfoncio Arantes da Rocha, nascida: 07/06/1991, Endereço: Av Jose 

Pereira Do Nascimento - Setor Oeste – São Miguel Do Araguaia, Telefone: 

62 9 9608-7095 / 62 3977-7120 - USF VILA MARTINS PSF SAO MIGUEL 

ARAGUAIA INVENTARIADO:GLEIDIMAR ARANTES DA ROCHA 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA HERDEIRA, acima qualificada, dos 

termos do presente Inventário, para se manifestar(em) nos autos, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, sobre as primeiras declarações 

apresentadas pelo(a) inventariante, petição inicial e despacho cujo 

conteúdo de documentos vinculados seguem disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e instruções 

de acesso seguem descritas no corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: Cabe aos herdeiros, no prazo legal: 1. Arguir erros, omissões e 

sonegação de bens. 2. Reclamar contra a nomeação do inventariante. 3. 

Contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro. (Art.627, 

do CPC). ÁGUA BOA, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) JEAN 

PAULO LEAO RUFINO Juiz(a) de Direito OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000058-13.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WA UTOMO RA XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000058-13.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – Diante do requerimento 

da exequente (Id n. 30275816), este Juízo DETERMINA a expedição de 

alvará para levantamento do valor depositado no evento n. 26419439. 2 – 

INTIME-SE pessoalmente a autora acerca da expedição do alvará de 

levantamento. 3 – Em tempo, INTIME-SE a parte devedora por meio de seu 

advogado (DJE) para cumprimento da sentença – pagamento do valor da 

condenação atualizado, acrescido das custas, se houver – no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), 

bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex 

vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC[1]. 4 – Transcorrido o prazo acima 

sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação 

na forma do artigo 523, §3º do CPC. 5 – CONSIGNE-SE no ato de intimação 

da parte devedora que, transcorrido o prazo acima sem pagamento 

voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de 

impugnação nos próprios autos (artigo 525 do CPC). 6 – Com ou sem 

requerimentos formulados, certifique-se nos autos e façam-se os autos 

CONCLUSOS para apreciação ou extinção. 7 – CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 17 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1] 

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em 

liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o 

cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, 

sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o 

Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os 

honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000036-52.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA RENHIO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000036-52.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – Diante do requerimento 

da exequente (Id n. 24494116), este Juízo DETERMINA a expedição de 

alvará para levantamento dos referidos valores. 2 – INTIME-SE 

pessoalmente a autora acerca da expedição do alvará de levantamento. 3 

– Após, INTIME-SE a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

processo. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 17 de abril de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000586-76.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOLMIR ANTONINHO PEZZINI (INVENTARIANTE)

JOVENTINO PEZZINI (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

WOLCER FREITAS MAIA OAB - MT5778/O (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000586-76.2020.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 
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%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Destarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 
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ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – DEFERE-SE o benefício da justiça gratuita à parte autora, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 

17 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1] 

Reforma do processo coletivo: indispensabilidade de disciplina 

diferenciada para direitos individuais homogêneos e para direitos 

transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; MENDES, Aluisio Gonçalves 

de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). Direito processual coletivo e 

anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos. São Paulo: RT, 

2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos 

consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, 

ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida 

quando se tratar de: III - interesses ou direitos individuais homogêneos, 

assim entendidos os decorrentes de origem comum. [3] Interesses difusos 

e coletivos esquematizado. Adriano Andrade, Cleber Masson, Landolfo 

Andrade. Rio de Janeiro: Editora Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 

(Esquematizado). Pag. 31. [4] Comentários ao Código de Defesa do 

Consumidor: Parte processual, São Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. 

Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando 

a responsabilidade do réu pelos danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 

97. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela 

vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 

82. Parágrafo único. (Vetado). Art. 98. A execução poderá ser coletiva, 

sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as 

vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de 

liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A 

execução coletiva far-se-á com base em certidão das sentenças de 

liquidação, da qual deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em 

julgado. § 2° É competente para a execução o juízo: I - da liquidação da 

sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual; II - da 

ação condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de 

concurso de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 

7.347, de 24 de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos 

individuais resultantes do mesmo evento danoso, estas terão preferência 

no pagamento. Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a 

destinação da importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 

24 de julho de 1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de 

segundo grau as ações de indenização pelos danos individuais, salvo na 

hipótese de o patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para 

responder pela integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de 

um ano sem habilitação de interessados em número compatível com a 

gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a 

liquidação e execução da indenização devida. Parágrafo único. O produto 

da indenização devida reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 

24 de julho de 1985. [6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 

2010, p. 101. [7] Processo coletivo..., cit., p. 165

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000089-33.2018.8.11.0021
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TERESA DOS SANTOS E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000089-33.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – Diante do requerimento 

da parte requerente, este Juízo DEFERE o pedido de citação via edital, 

consignando-se o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 257, inciso 

III do CPC. 2 – CITE-SE na via editalícia o requerido para que, no prazo de 
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15 (quinze) dias, apresente contestação, observando-se as normas dos 

artigos 336 e 337 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 3 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, ABRA-SE vista à Defensoria 

Pública para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 3 – Por fim, havendo 

ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos autos, 

REMETAM-SE os autos conclusos para os fins do artigo 347 do CPC. 5 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 17 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001557-66.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA PENHO HORI BERAUTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001557-66.2017.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se de cumprimento 

de sentença ajuizada por DALVA PENHO HORI BERAUTE em face de BCV 

- BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A., ambos qualificados no encarte 

processual. Realizados alguns atos processuais, as partes compuseram 

acerca do objeto desta demanda, ocasião em que pugnaram pela sua 

homologação (Id n. 23469280). Vieram os autos conclusos. É o relatório 

do essencial. Fundamenta-se e decide-se. A demanda veicula discussão 

sobre direitos disponíveis em que se revela cabível às partes firmarem 

compromisso (judicial ou extrajudicial). Em análise à composição firmada 

entre as partes (Id n. 23469280), nota-se que a avença foi firmada em 

observância à validade do negócio jurídico, como estabelece o art. 104 do 

Código Civil, devendo ser homologado por este Juízo. Ante o exposto, este 

Juízo HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre as partes, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, 

EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” do 

CPC. Custas e despesas processuais rateadas, nos termos do art. 90, §2º 

do CPC. Honorários advocatícios na forma convencionada. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 17 de abril de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000813-03.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ FARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000813-03.2019.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se de ação de busca 

e apreensão proposta por BANCO RODOBENS S/A em face de 

WASHINGTON LUIZ FARIA, ambos qualificados no encarte processual. 

Realizados alguns atos processuais, a parte autora requereu a 

desistência da demanda, como se pode notar no evento n. 23862395. É o 

relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Tendo em vista que o 

requerente informou não ter interesse no prosseguimento do feito, deve 

este processo ser extinto sem o julgamento do mérito, nos termos do art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Forte em tais razões e em 

vista do princípio da disponibilidade, este Juízo HOMOLOGA por sentença, 

para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência 

formulado pela parte autora e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo 

sem a análise do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC. 

PROCEDA-SE o levantamento de eventual constrição na hipótese deste 

Juízo ter determinado qualquer medida restritiva. Com fundamento no art. 

90 do CPC, este Juízo CONDENA o autor ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE 

com as baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 17 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000781-66.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SILZA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000781-66.2017.8.11.0021 SENTENÇA I – Relatório Trata-se a 

demanda de ação que objetiva a obtenção de aposentadoria por idade 

rural ajuizada por SILZA FERREIRA GOMES em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), narrando em suma, que preenche 

os requisitos legais para a concessão do benefício. Com a exordial, vieram 

documentos. A petição inicial foi despachada (Id n. 8703188). O réu 

apresentou contestação (Id n. 9750950). Réplica no evento n. 13674676. 

Decisão saneadora (Id n. 17452039). Audiência instrutória (Id n. 

19424944). II – Fundamentação Não havendo preliminares e outras 

questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a 

análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, 

nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem 

como do art. 371 do novel Código de Processo Civil. De acordo com o art. 

48, § 1º e o art. 143 da Lei n. 8.213/91, bem como o art. 201 da 

Constituição Federal, a idade mínima para aposentadoria rural por idade é 

de 60 (sessenta) anos para o homem e 55 (cinquenta e cinco) anos para 

a mulher. Com relação à carência, o art. 143 da Lei de Benefícios 

estabelece que o trabalhador rural deve (1) comprovar o efetivo exercício 

de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no (2) período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao 

número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 

9º do art. 11. No caso em tela, a autora demonstrou a idade de 55 

(cinquenta e cinco) anos, conforme se verifica pelo documento de 

identidade (Id n. 8701376). Entretanto, no que tange à qualidade de 

segurado especial, após a análise dos documentos elencados com a peça 

inicial, este Juízo reputa que a autora não demonstrou essa condição. Em 

que pese ele tenha colacionado sua certidão de casamento, a qual indica 

a profissão de seu esposo como lavrador, bem como certidão de 

nascimento de seus filhos, nota-se pela data de confecção de tais provas 

que o período é insuficiente para a carência do benefício. A carência 

exigida para a concessão do benefício é de 15 (quinze) anos, nos termos 

do artigo 143 da Lei n. 8.213/91. Além disso, a testemunha inquirida (Luiz 

Carlos), embora tenha afirmado que a autora trabalhou em atividade 

rurícola, não restou comprovado que o labor desempenhado era em 

regime de economia familiar. O exercício de atividade empregatícia regida 

pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) ou de contribuinte individual 

são regimes totalmente dissonantes ao do segurado especial. Aqueles 

que são regidos pela CLT devem demonstrar que exerceram de forma 

subordinada, habitual, e pessoalmente, percebendo, para tanto salários, 

atividade em favor de empregador rural, que explorava o agronegócio 

economicamente. Por sua vez, o segurado especial deve demonstrar que 

se trata de pequeno agricultor, que exercia sua atividade individualmente 

ou em regime de economia familiar, sem o auxílio de empregados, e que 

dependia deste trabalho para sobreviver, tratando-se de hipótese em que 

a atividade agrícola é imprescindível a sua manutenção ou eventualmente 

de sua família, não se tratando de atividade empresarial. No mesmo 

sentido, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADORA RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DA 
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QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE 

DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A concessão 

do benefício de aposentadoria por idade (trabalhador rural), conforme 

disposto nos arts.48, §§1º e 2º, e 143, da Lei 8.213/91, condiciona-se à 

verificação do requisito etário, 60 anos para homens e 55 anos para 

mulheres, associado à demonstração do efetivo exercício da atividade 

rural por tempo equivalente ao da carência do benefício pretendido (180 

contribuições mensais), observada a regra de transição prevista no 

art.142 do mencionado diploma legal, desde que o período seja 

imediatamente anterior à data do requerimento, ainda que o serviço tenha 

sido prestado de forma descontínua. Quanto à atividade rural exercida, 

esta deve ser demonstrada mediante início razoável de prova material, 

coadjuvada de prova testemunhal coerente e robusta, ou prova 

documental plena, não sendo admissível a prova exclusivamente 

testemunhal. 2. No caso em tela, a demandante completou 55 anos em 

18/julho/2007 (fl.16), correspondendo o período de carência a 156 meses. 

Entretanto, em que pese o cumprimento do requisito etário não há como 

reconhecer o direito pleiteado, uma vez que a prova reunida não atende 

ao início razoável de prova material exigido pelo art.55, §3º, da Lei 

8.213/91. 3. Embora existam documentos qualificando a autora como 

"lavradora", o extrato do CNIS do cônjuge da requerente (fl.53) infirma o 

alegado desempenho de atividade campesina em regime de economia 

familiar, ao consignar que o mesmo exerceu atividade como empregado 

rural por longo período, mormente no período de carência a ser exigido na 

hipótese em exame. 4. Presume-se, em tal contexto, que a subsistência do 

núcleo familiar advinha desta última atividade, e não apenas da lida rural. 

E, sendo de tal modo, caberia ao polo ativo demonstrar que o desempenho 

da atividade de rurícola era imprescindível para a manutenção do lar, ônus 

do qual não se desincumbiu, não sendo possível, outrossim, estender a 

qualidade de segurado especial à companheira. Diretamente relacionadas 

a esta, as declarações de fls.20/22 não se prestam ao fim colimado, 

porquanto não tenham firma reconhecida, assemelhando-se, quando 

muito, à prova testemunhal. De igual modo as notas de compra de 

fls.23/27, que se referem a itens que em nada dizem com a atividade rural. 

5. Não faz jus a postulante ao benefício de aposentadoria por idade 

(segurado especial), porquanto as provas reunidas não tenham sido 

suficientes para demonstrar o desempenho de atividade rural em regime 

de economia familiar, não se confirmando, destarte, a alegada qualidade 

de segurado especial/cumprimento da carência. 6. Improcedência da ação 

mantida. Apelação desprovida. (AC 0052657-45.2013.4.01.9199 / RO, Rel. 

JUIZ FEDERAL POMPEU DE SOUSA BRASIL, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 01/02/2018) Sendo assim, ante a 

falta de preenchimento da qualidade de segurado especial, bem como a 

carência do benefício previsto no art. 48, §3º da Lei n. 8.213/91, deve a 

pretensão ser julgada improcedente. III – Dispositivo Ante o exposto, este 

Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a ausência de 

comprovação dos requisitos legais. Por conseguinte, EXTINGUE-SE o feito 

com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo 

Civil. Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENA-SE a autora 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como referente 

aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o valor da 

causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de Processo 

Civil. No entanto, DETERMINA-SE a suspensão da exigibilidade da verba 

acima, tendo em vista que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, 

nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 17 de abril de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000678-54.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GLACI TEREZINHA OLIVEIRA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000678-54.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:GLACI 

TEREZINHA OLIVEIRA DE ASSIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR, SUELI VIEIRA DE SOUZA POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 29/05/2020 Hora: 15:15 , no endereço: AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000660-33.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMÁRIO GOMES DE BRITO (REU)

ANDERSON SALATIEL DA SILVA (REU)

EMERSON ROCHA BATISTA (REU)

DIEGO GOMES DOS SANTOS (REU)

Outros Interessados:

RENATO MACHADO CARDOSO (TESTEMUNHA)

E. R. S. (TESTEMUNHA)

JOAO BATISTA RUFINO CORDEIRO (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 3ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 MANDADO 

DE NOTIFICAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito JEAN 

LOUIS MAIA DIAS Dados do Processo: PROCESSO: 

1000660-33.2020.8.11.0021 VALOR DA CAUSA: R$ 0,00 ESPÉCIE: 

[Estupro, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional 

de Armas] POLO ATIVO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO POLO PASSIVO: DIEGO GOMES DOS SANTOS e outros (3) 

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): Nome: DIEGO GOMES DOS SANTOS 

Endereço: BR 158, km 544, Penitenciária Major PM Zuzi Alves da Silva, 

zona rural, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 Nome: ROMÁRIO GOMES 

DE BRITO Endereço: Rua Natal, 565, 05 de maio, RIBEIRÃO CASCALHEIRA 

- MT - CEP: 78675-000 Nome: ANDERSON SALATIEL DA SILVA Endereço: 

BR 158, Km 544, Penitenciária Major PM Zuzi Alves a Silva, zona rural, 

ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 Nome: EMERSON ROCHA BATISTA 

Endereço: BR 158, Km 544, Penitenciária Major PM Zuzi Alves a Silva, 

zona rural, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 FINALIDADE: PROCEDER A 

NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(s), do inteiro teor da denúncia, da qual segue cópia em anexo, 

para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 

55 da Lei nº 11.343/2006), sendo que em defesa preliminar, o acusado 

poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir 

e arrolar até o número de 5 (cinco) testemunhas (art. 55, § 1º, da Lei nº 

11.343/2006). Não sendo apresentada resposta no prazo, será nomeado 

defensor dativo para oferecê-la (art. 55, § 3º, da Lei nº 11.343/2006). 

OBSERVAÇÃO: O oficial de justiça, obrigatoriamente, deverá indagar ao 

acusado se ele pretende constituir advogado ou se o juiz deve nomear-lhe 

um defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste 

caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor, 

devendo tal informação constar na certidão do oficial de justiça 

(Provimento n° 30/2008 – CGJ). ÁGUA BOA, 17 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000260-22.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME OLIVEIRA MORAES OAB - MT26446/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA 

CARLOS FRANCA PROCESSO n. 1000260-22.2020.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 62.700,00 ESPÉCIE: [Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: MARCO 

ANTONIO DA SILVA Endereço: Mareshal Rondon, s/n, Centro, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Endereço: Av. Carlos 

Hugueney, 596, Boiadeiro, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO por meio do seu 

patrono para, querendo se manifestar no prazo legal, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. Alto Araguaia/MT, 17 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 27423 Nr: 1807-03.2009.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS VITOR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RUBENS BALDAN - 

OAB:13.478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. INTIME-SE Instituto Réu e oficie ao Gerente Executivo da Agência do 

INSS desta cidade para, no prazo de 30 dias, implantar o benefício em 

favor da parte autora, informando e comprovando nos autos tal 

providencia, sob pena de responder pelo crime de desobediência judicial. 

Se necessário, encaminhem-se cópias dos documentos pessoais do 

requerente.

2. Persistindo a inércia, extraia-se cópia dos autos e remeta-se ao 

Ministério Público Federal para as providências a seu cargo.

3. Diante da interposição dos recursos de apelação, INTIMEM-SE os 

recorridos para apresentar contrarrazões, após, nos termos do art. 1.010, 

§ 3º do CPC, REMETAM-SE os autos imediatamente ao E. Tribunal Regional 

Federal da 1ª. Região, como as nossas homenagens de estilo.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51355 Nr: 553-87.2012.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRI DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE AGRENCO BIOENERGIA 

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEOS BIODIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Dias Colnago - 

OAB:293506/SP, HENRI DIAS - OAB:108881/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte exequente na pessoa de seu patrono para que 

recolha a taxa de expedição de certidão de admissão da execução para 

fins de averbação premonitória no registro público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66192 Nr: 2410-66.2015.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAZINCRED S/A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS BUENO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU FERREIRA DE RESENDE 

FILHO - OAB:68204, MATEUS VARGAS FOGAÇA - OAB:57.837/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. INDEFIRO o pedido de suspensão do feito, notadamente quando do 

protocolo do pedido [29/01/2020] até a presente data já decorreram mais 

de 90 (noventa) dias sem qualquer providência do autor.

2. INTIME-SE a parte autora para que promova o regular andamento do 

feito com recolhimento de diligência para cumprimento de citação do 

requerido no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, TORNEM os autos conclusos para 

deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 83779 Nr: 3385-20.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY FELIZARDO DE OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA, 

HUMBERTO LUIZ NOGUEIRA DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de preclusão e julgamento antecipado 

da lide.

 2. Em seguida, Dê VISTAS ao MINISTÉRIO PÚBLICO, com a intimação 

pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico, para intervir como fiscal 

da ordem jurídica, nos termos do que dispõe o artigo 178, artigo 180, caput 

e § 2º, e artigo 183, § 1º, todos do CPC.

3. Após, voltem-me conclusos.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 91969 Nr: 787-59.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRÍCIA WELKE BARBOSA COSTA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLONE SILVA VELASCO JUNIOR, 

CAROLINE SILVA VELASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO PAMPOLINI DE 

OLIVEIRA - OAB:25333-O/MT

 Vistos em correição.

1. INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) da parte autora para que, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugne a contestação (p. 81/87) 

e os documentos a ela agregados, bem como se manifeste acerca da 

certidão retro, indicando endereço para citado de CARLONE SILVA 

VELASCO JUNIOR.

2. Após, faça a conclusão.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 94772 Nr: 1884-94.2018.811.0020

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON ARTHUR PANIAGO 

DE OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 Vistos em correição.

1. Considerando que citado por edital deixou escoar o prazo se 

manifestação, NOMEIO como curador especial da parte requerida o 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNEMAT – CAMPUS DE ALTO 

ARAGUAIA/MT, cujas intimações deverão ser na pessoa do Dr. Marlon 

Arthur Paniago de Oliveira (OAB 15.828/MT), o(a) qual desempenhará tal 

munus público segundo a fé do seu grau acadêmico e por força da 

disposição estanque no artigo 22 e seguintes do Estatuto e Código de 

Ética da honrada OAB.

 2. Assim, INTIME-SE o CURADOR ESPECIAL para que apresente 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Após, REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública para manifestação 

do autor no prazo de 10 (dez) dias.

4. Cumpridas estas determinações, TORNEM os autos conclusos para 

deliberações.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2376 Nr: 64-80.1994.811.0020

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE PEDRO PORFÍRIO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GERTRUDES GERALDA DE 

OLIVEIRA, JOSÉ VALDIVINO DE OLIVEIRA GUIMARÃES, MARIA DE 

LOURDES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO AIRES FÁVERO - 

OAB:2212-B, VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - OAB:10607/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:8.107, FERNANDO CÉSAR PASSINATO AMORIM - OAB:7.542-MT

 Vistos em correição.

1. Cuida-se de inventário judicial movido por PEDRO PORFÍRIO SOBRINHO 

em virtude do falecimento de Gertrudes Geralda de Oliveira.

Ocorre que, conforme bem relatado às fls. 332/334, houve o falecimento 

do inventariante/herdeiro, oportunidade na qual foi nomeado inventariante 

o Sr. José Valdivino de Oliveira Guimarães (filho somente de Gertrudes).

Comparece Eliana Barros Porfirio Sobrinho (fls. 340/493 - herdeira 

unicamente de Pedro) para juntar aos autos escritura pública de inventário 

e partilha de bens do espólio de Pedro Porfirio Sobrinho – fls. 394/406).

Por último, comparece a herdeira Regina Ferreira Lucas [herdeira somente 

de Pedro] para requerer a designação de audiência de conciliação.

Vieram os autos conclusos. Passo a decidir.

2. Pois bem, considerando dever do magistrado de tentar a conciliação e 

transação das partes ao longo do tramite processual, DESIGNO audiência 

de conciliação para o dia 17 (dezessete) de junho de 2020 às 14h00min 

(sala 02).

3. INTIMEM-SE os herdeiros através dos advogados habilitados.

4. Caso a conciliação reste infrutífera, DETERMINO que os herdeiros José 

Valdivino de Oliveira Guimarães, Regina Ferreira Lucas, Eliana Barros 

Porfirio Sobrinho e Pedro Porfirio Sobrinho Junior APRESENTEM, no prazo 

de 10 (dez) dias plano de partilha nas quais conste o que entende por 

cota parte de cada herdeiro.

Registro que os herdeiros deverão instruir o esboço de partilha com cópia 

dos documentos necessários [exemplo: matrícula de imóveis, escritura 

pública, etc.].

5. No mesmo prazo, especificamente o inventariante José Valdivino de 

Oliveira Guimarães, em cumprimento a decisão de fls. 332/334, deverá 

juntar aos autos

 (i) comprovante da extinção da execução proposta por Arinato Miguel 

Biava;

(ii) se for o caso, comprovante de peticionamento de ação para 

reconhecimento de paternidade socioafetiva;

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15511 Nr: 1814-34.2005.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORGANIZAÇÃO ESTRELA DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO GALDINO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleimar Ferreira Ribeiro - 

OAB:MT/18.243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, do artigo 482, VI, CNGC e provimento 

56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o advogado 

da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar dados 

bancários para levantamento do valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 23924 Nr: 1452-27.2008.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDÉIA SOBRINHO DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 26. DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

constantes na exordial, e por conseguinte, DECLARO o feito EXTINTO 
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COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, de acordo do art. 487, inciso I, do CPC.27. 

Condeno a parte autora (art. 91, caput, CPC) no pagamento das taxas, 

custas e despesas do processo existentes e, com fulcro na isonomia, 

honorários advocatícios (art. 85, caput, CPC) fixados em 10% sobre o 

valor das parcelas vencidas até a sentença, em tese e caso reconhecido 

o direito/benefício econômico pretendido, até a prolação desta sentença, 

nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade 

permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

(art. 98, § 2º e 3º).28. DETERMINO a expedição do necessário com o fim 

de solicitar o pagamento dos honorários periciais pelo Sistema da AJG.29. 

A sentença não está sujeita a recurso necessário, por força do disposto 

no § 3º, I, do artigo 496 do CPC.30. ...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 83323 Nr: 3102-94.2017.811.0020

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIA MARIA REZENDE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE ARAÚJO JÚNIOR - 

OAB:15341-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Santos de 

Resende - OAB:6.358-O/MT

 Vistos em correição.

1. Deixo de emitir juízo de admissibilidade recursal, em cumprimento ao 

artigo 1.010, § 3º, do CPC.

2. Se efetivada a relação processual, INTIME-SE o(a) apelado(a) a fim de 

que, querendo, apresente contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 1.009, §1º, CPC.

3. Após, certificado a tempestividade ou o decurso do prazo, 

REMETAM-SE os autos imediatamente ao E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, como as nossas homenagens de estilo.

 Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52914 Nr: 2367-37.2012.811.0020

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEANDRE MENDES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDA MARIA MENDES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA CAROLINE DE 

OLIVEIRA RESENDE - OAB:16.062/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO, em que foi REQUERIDO pela parte 

GEANDRE MENDES DE NASCIMENTO, a DESISTÊNCIA DOS 

PEDIDOS/AÇÃO – p. 62.

Entrementes, o MPE opinou pela extinção do processo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário. Decido.

A desistência do prosseguimento do processo, corolário do princípio da 

disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado pelo autor 

após o ajuizamento da demanda.

Compete à parte analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação 

judicial, dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente no 

artigo 5º, XXXV, da CRFB/88, mas para tanto, devem ser observados os 

requisitos da legislação.

Pois bem. O requerente alegou desinteresse no prosseguimento da ação, 

hipótese de extinção do feito, conforme disposto no VIII, do art. 485 do 

CPC.

Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte requerente, 

ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, JULGO 

EXTINTA A DEMANDA/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CPC, 

arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII.

SEM CUSTAS, eis que DEFIRO a parte autora o beneficio da justiça 

gratuita.

EXPEÇA-SE certidão de cobrança dos honorários periciais e advocatícios 

aos beneficiários.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE 

com as baixas e anotações de estilo.

Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.

P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20689 Nr: 1113-05.2007.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMICIANO BORGES DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980/MT, Louise 

Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A/MT, RODRIGO FRASSETO G 

- OAB:64914/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME JUNIO PAES 

ANANIAS - OAB:14.874-0-MT, IRAN NEGRÃO FERREIRA - OAB:7.209/PR

 Vistos em correição.

1. Previamente a análise do pedido retro, INTIME-SE a parte requerente na 

pessoa de seu advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

planilha de cálculo atualizada e manifestar seu interesse quanto aos bens 

já penhorado nos autos, sob pena de destituição da penhora.

2. Após, conclusos.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2376 Nr: 64-80.1994.811.0020

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE PEDRO PORFÍRIO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GERTRUDES GERALDA DE 

OLIVEIRA, JOSÉ VALDIVINO DE OLIVEIRA GUIMARÃES, MARIA DE 

LOURDES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO AIRES FÁVERO - 

OAB:2212-B, VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - OAB:10607/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:8.107, FERNANDO CÉSAR PASSINATO AMORIM - OAB:7.542-MT

 Intimamos a Vossa Senhoria na qualidade de procuradores das partes e 

interessadas, da audiência de conciliação a realizar-se no dia 17 

dezessete de junho de 2020, às 14:00 horas, na sede desta comarca, 

(sala 02). Tudo em conformidade com o dispositivo do r. despacho a 

seguir transcrito: ... Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. 2. Pois 

bem, considerando dever do magistrado de tentar a conciliação e 

transação das partes ao longo do tramite processual, DESIGNO audiência 

de conciliação para o dia 17 (dezessete) de junho de 2020 às 14h00min 

(sala 02).3. INTIMEM-SE os herdeiros através dos advogados habilitados. 

4. Caso a conciliação reste infrutífera, DETERMINO que os herdeiros José 

Valdivino de Oliveira Guimarães, Regina Ferreira Lucas, Eliana Barros 

Porfirio Sobrinho e Pedro Porfirio Sobrinho Junior APRESENTEM, no prazo 

de 10 (dez) dias plano de partilha nas quais conste o que entende por 

cota parte de cada herdeiro. Registro que os herdeiros deverão instruir o 

esboço de partilha com cópia dos documentos necessários [exemplo: 

matrícula de imóveis, escritura pública, etc.]. 5. No mesmo prazo, 

especificamente o inventariante José Valdivino de Oliveira Guimarães, em 

cumprimento a decisão de fls. 332/334, deverá juntar aos autos (i) 

comprovante da extinção da execução proposta por Arinato Miguel Biava; 

(ii) se for o caso, comprovante de peticionamento de ação para 

reconhecimento de paternidade socioafetiva; Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4041 Nr: 65-26.1998.811.0020

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARY & IRMÃOS LTDA., ARY MARCOS 

REZENDE, SALVY BOSCO DE REZENDE, SADY SEVERINO DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:OAB/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT, REINALDO PETTENGILL - OAB:892-A/DF

 Nos termos da legislação vigente, provimento 56/2007 e do Art. 482, §V I, 

da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o (a) 

advogado (a) da parte exequente para providenciar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de penhora e 

avaliação do bem indicado as fls. 25/26, conforme provimento nº 07/2017, 

CGJ, por depósito junto à central de processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a parte 

acessar o site do TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", 

procurar "diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o 

comprovante de pagamento ser encaminhado a este Juízo, para 

cumprimento do mandado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000332-77.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEIBER SOUSA BORGES (REU)

VANDERLEI LUIZ MARQUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAYONNARA ARRAES GONCALVES OAB - MT26204-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000332-77.2018.8.11.0020. AUTOR(A): 

GENERALI BRASIL SEGUROS S A REU: GLEIBER SOUSA BORGES, 

VANDERLEI LUIZ MARQUES Vistos em correição. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

RESSARCIMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM ajuizada por GENERALI 

BRASIL SEGUROS S.A em face de GLEIBER SOUSA BORGES e 

VANDERLEI LUIZ MARQUES, já qualificados, pelos fatos e fundamentos 

descritos na peça inaugural. 2. Com a inicial vieram documentos. 3. 

Despacho inicial ao id. 16229810. 4. Citado, o requerido Vanderlei Luiz 

Marques apresentou contestação, alegando preliminar de ilegitimidade 

passiva, afirmando não ser proprietário do veículo, vez que em 30/09/2016 

vendeu o veículo para a Sra. Cleidiane Rodrigues da Silva Souza, esposa 

do 1º requerido, assim, requer sua exclusão do polo passivo. Indicou a 

Cleidiane Rodrigues da Silva Souza como parte legítima e, ao final, requer 

a improcedência da demanda – id. 22071349. Juntou documento. 5. Em 

réplica, o autor concordou com a preliminar de ilegitimidade passiva e 

pugnou pela extinção do processo em desfavor de Vanderlei, e pugnou 

pela citação de Cleidiane Rodrigues da Silva Souza – id. 25818027. 6. 

Manifestação das partes aos id. 28493204 e 28646972. É o relatório 

necessário. DECIDO. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM 7. 

Sustenta o requerido Vanderlei Luiz Marques ser ilegítimo ao polo passivo 

da demanda, afirmando não ser o proprietário do veículo envolvido no 

acidente, vez que vendeu o automóvel para a Sra. Cleidiane Rodrigues da 

Silva Souza em 30/09/2016. 8. A legitimidade ad causam é uma das 

condições da ação (artigos 17 e 485, VI, do CPC), resultante da relação 

jurídica de direito material consubstanciada entre as partes, da qual 

emerge, em tese, o direito de provocação do Estado-Juiz para resolução 

do conflito suscitado. Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível 

de ofício pelo Juízo em qualquer tempo e grau de jurisdição. 9. Acerca da 

legitimidade ad causam, extrai-se da doutrina de Fredie Didier: "Não basta 

que se preencham os 'pressupostos processuais' subjetivos para que a 

parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os 

sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes 

autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica 

de direito material deduzida em juízo”. [...] 10. Parte legítima é aquela que 

se encontra em posição processual (autor ou réu) coincidente com a 

situação legitimadora, decorrente de certa previsão legal, relativamente 

àquela pessoa e perante o respectivo objeto litigioso. Para exemplificar: Se 

alguém pretende obter uma indenização de outrem, é necessário que o 

autor seja aquele que está na posição jurídica de vantagem e o réu seja o 

responsável, ao menos em tese, pelo dever de indenizar.'" (Curso de 

Direito Processual Civil, v. 1. 9. ed. - Salvador: Editora JusPodivm, 2008, 

pp. 176/177) 11. No caso dos autos, o requerido presentou contrato de 

compra e venda (id. 22071365), onde constar que Cleidiane Rodrigues da 

Silva Souza adquiriu onerosamente o veículo 30/09/2016, ou seja, 10 

meses antes da colisão (29/07/2017). 12. Logo, não restam dúvidas 

quanto a ilegitimidade passiva. 13. Assim sendo, ACOLHO a preliminar de 

ilegitimidade passiva do requerido Vanderlei Luiz Marques e DETERMINO 

sua exclusão do polo passivo da demanda, certifique. 14. Considerando 

que o §4º, art. 46 do CPC, estabelece que “havendo 2 (dois) ou mais réus 

com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à 

escolha do autor”; diante da competência territorial e considerado que o 

requerido GLEIBER SOUSA BORGES e a Sra. Cleidiane Rodrigues da Silva 

Souza residem na Comarca de Mineiros, INTIME-SE o autor para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar seu interesse referente a remessa dos 

autos aquela Comarca, visando principalmente a agilidade do deslinde 

processual 15. Escoado o prazo com ou sem manifestação, tornem-me os 

autos conclusos. Às providências. Alto Araguaia, data da assinatura 

digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1000401-41.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHAN WILSON TAVARES OAB - MG141255 (ADVOGADO(A))

GLAUBER SOARES MENDES OAB - MG119637 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BASE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifico que a parte autora não 

comprovou o recolhimento das custas e taxa judiciária. Assim, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o recolhimento 

de custas e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição 

(artigo 290 do CPC). Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas 

as providências necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e 

façam os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Alto 

Araguaia/MT, 16 de abril de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000225-96.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADONILDO JOSE DA COSTA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000225-96.2019.8.11.0020. Vistos, 

etc. INTIME-SE a parte autora, para que promovo o pagamento da primeira 

parcela referente ao pagamento das custas e despesas iniciais, conforme 

determinado monocrática proferida no Recurso de Agravo de Instrumento 

nº 1016027-97.2019, no prazo de 15 (quinze) dias. Sobrevindo o 

comprovante de pagamento, CITE-SE a parte requerida para realizar o 

pagamento do valor pleiteado, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

constar no mandado que, se não forem opostos embargos no mesmo 

prazo, constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial, 
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convertendo-se o mandado inicial em executivo, nos termos do artigo 701, 

caput e § 2° do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Fixo, desde já, 

os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor da causa 

(artigo 701 do Código de Processo Civil). CONSIGNE-SE que caso a parte 

ré quite o valor pleiteado, ficará isenta de custas, artigo 701, § 1° da 

norma mencionada. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Alto 

Araguaia/MT, 07 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000364-14.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE JATAI E REGIAO 

LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME RODRIGUES DA SILVEIRA OAB - GO25922 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCYS CAMPOS BERNARDO (DEPRECADO)

CENTRAL MOVEIS LTDA - ME (DEPRECADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO 

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1000364-14.2020.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) 

POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

JATAI E REGIAO LTDA Endereço: RUA JOSÉ MANOEL VILELA, 483, 

CENTRO, JATAÍ - GO - CEP: 75800-008 POLO PASSIVO: Nome: CENTRAL 

MOVEIS LTDA - ME Endereço: Rua Silvio Jose de Castro Maia, 772, Setor 

Central, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 Nome: FRANCYS 

CAMPOS BERNARDO Endereço: RUA SILVIO JOSÉ DE CASTRO MAIA, 

772, Setor Central, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 FINALIDADE: 

PROCEDER À INTIMAÇÃO do Polo Ativo para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça no valor de R$ 

25,00 (vinte e cinco reais) por ato, conforme Provimento n° 07/2017-CGJ, 

por depósito junto à central de processamento de Diligências dos Oficiais 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a parte acessar 

o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), link "emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado. 

Alto Araguaia - MT, 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000369-36.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANNA KRISTINA LOURENCO SOUTO (REQUERIDO)

EDSON DA SILVA NUNES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO 

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1000369-36.2020.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) 

POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: Av. Bernardo 

Sayão, 1995, Centro, ALVORADA - TO - CEP: 77480-000 POLO PASSIVO: 

Nome: LUANNA KRISTINA LOURENCO SOUTO Endereço: Rua 24 de 

Fevereiro, s/n, Centro, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 Nome: 

EDSON DA SILVA NUNES Endereço: Rua 24 de Fevereiro, s/n, Centro, 

ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 FINALIDADE: PROCEDER À 

INTIMAÇÃO do Polo Ativo para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais referente ao processamento da 

presente missiva, BEM COMO o pagamento da diligência do oficial de 

justiça no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por ato, conforme 

Provimento n° 07/2017-CGJ, por depósito junto à central de 

processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sendo que deverá a parte acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), link "emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado. 

Alto Araguaia - MT, 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001007-06.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ZAIDONIR REZENDE ARAUJO OAB - GO38819 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Agência do Instituto Nacional do Seguro Social de Rondonópolis- Mato 

Grosso (REU)

 

Autos nº 1001007-06.2019.811.0020 Vistos, etc. Trata-se de ação pelo 

rito comum proposta por Maria do Carmo de Oliveira, em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando a concessão de benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade hibrida. Em respaldo, argumenta 

que atende os requisitos legais para a concessão do referido benefício, 

vez que exerceu atividades rurais e urbanas, de forma mista, no período 

de carência exigido para aposentadoria pleiteada. Procuração ao 

id.24342882. Indeferimento administrativo ao id. 24344441. Com a inicial 

foram juntados documentos, com fito de demonstrar o alegado. Inicial 

recebida ao id. 24838814. Devidamente citada, a autarquia demandada 

ateve-se a juntada de documentos ao id. 27972629, deixando de contestar 

a ação. Na audiência de instrução (id.28631428) foram ouvidas 

testemunhas da parte autora, Antônio Candido de Moura e Oscalino da 
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Silva Cardenas. Na oportunidade, a autora apresentou alegações finais 

remissivas, sendo declarada encerrada a instrução processual. 

Mantiveram-se os autos conclusos para sentença. É o sucinto relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, verifico que a autarquia demandada, 

regularmente citada, não ofereceu contestação, pelo que DECRETO a sua 

REVELIA, sem, contudo, aplicar os efeitos materiais do instituto, dado o 

caráter indisponível dos bens e interesses da Fazenda Pública (art. 344, 

caput, c/c art. 345, II, CPC). Passo seguinte, depreende-se dos autos que 

a questão posta em juízo repousa sobre o preenchimento ou não dos 

requisitos relativos à denominada aposentadoria por idade híbrida pela 

parte autora, nos termos do § 3º do artigo 48 da Lei nº 8.213/1991. A 

aposentadoria híbrida foi inserida no ordenamento jurídico pela Lei nº 

11.718/2008, que, dentre outras disposições, incluiu o § 3º no artigo 48 da 

Lei nº 8.213/2008, cuja redação passou a ser a seguinte: Art. 48. A 

aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. § 1o Os limites fixados no 

caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco anos no caso de 

trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na 

alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11. 

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural 

deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período 

a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei § 3o Os 

trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao 

disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se 

forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do 

segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. Conforme se 

extrai desses dispositivos, o benefício em questão é destinado aos 

segurados que, ao longo de sua vida, mesclaram períodos de labor urbano 

e rural, sem, contudo, perfazer tempo suficiente para se aposentar como 

trabalhador urbano (caput do art. 48) nem como segurado especial (§§ 1º 

e 2º do art. 48), quando isoladamente consideradas tais atividades. O que 

a norma do § 3º acima transcrito autoriza é justamente a soma desses 

tempos para fins de concessão da aposentadoria por idade híbrida ao 

segurado, uma vez atingida a idade de 65 (sessenta e cinco) anos, se 

homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher, devendo ser observado ainda, 

para fins de carência, o disposto na tabela de conversão prevista no 

artigo 142 da Lei nº 8.213/1991. Nesse ponto, cabe ressaltar que a Lei nº 

11.718/08, ao promover a alteração do supracitado artigo 48 da Lei nº 

8.213/91, não trouxe nenhuma distinção acerca de qual a atividade a ser 

exercida pelo segurado no momento imediatamente anterior ao 

requerimento, motivo pelo qual é descabida a tese de que o cômputo de 

labor urbano e rural de forma conjunta apenas é possível quando a 

atividade rurícola tenha sido exercida por último. Outrossim, a possibilidade 

da somatória dos períodos laborativos urbano e rural, para fins do 

reconhecimento do direito à aposentadoria híbrida, não está condicionada 

ao recolhimento de contribuições relativamente ao tempo de atividade 

rurícola, pois assim não previu o legislador, de modo que, inobstante a 

conjugação dos regimes, cada qual deve ser observado de acordo com 

as respectivas regras. Logo, se os artigos 26, III, e 39, I, da Lei nº 

8.213/1991 dispensam o recolhimento das contribuições para fins de 

aposentadoria rural, exigindo apenas a comprovação do labor campesino, 

tal circunstância deve ser considerada para fins do cômputo da carência 

prevista no art. 48, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.213/1991, não sendo, portanto, 

exigível o recolhimento das contribuições. Sobre o tema, segue a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (grifei): PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. ART. 48, §§ 3º e 4º, DA LEI 

8.213/1991. TRABALHO URBANO E RURAL NO PERÍODO DE CARÊNCIA. 

REQUISITO. LABOR CAMPESINO NO MOMENTO DE IMPLEMENTAR O 

REQUISITO ETÁRIO OU O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA 

AFASTADA. CONTRIBUIÇÕES. TRABALHO RURAL. 1. O INSS interpôs 

Recurso Especial aduzindo que a parte ora recorrida não se enquadra na 

aposentadoria por idade prevista no art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, pois 

no momento de implementar o requisito etário ou o requerimento 

administrativo era trabalhadora urbana, sendo a citada norma dirigida a 

trabalhadores rurais. Aduz ainda que o tempo de serviço rural anterior à 

Lei 8.213/1991 não pode ser computado como carência. 2. O § 3º do art. 

48 da Lei 8.213/1991 (com a redação dada pela Lei 11.718/2008) dispõe: 

"§ 3o Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º deste artigo que não 

atendam ao disposto no § 2º deste artigo, mas que satisfaçam essa 

condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras 

categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se 

mulher." 3. Do contexto da Lei de Benefícios da Previdência Social se 

constata que a inovação legislativa trazida pela Lei 11.718/2008 criou 

forma de aposentação por idade híbrida de regimes de trabalho, 

contemplando aqueles trabalhadores rurais que migraram temporária ou 

definitivamente para o meio urbano e que não têm período de carência 

suficiente para a aposentadoria prevista para os trabalhadores urbanos 

(caput do art. 48 da Lei 8.213/1991) e para os rurais (§§ 1º e 2º do art. 48 

da Lei 8.213/1991). 4. Como expressamente previsto em lei, a 

aposentadoria por idade urbana exige a idade mínima de 65 anos para 

homens e 60 anos para mulher, além de contribuição pelo período de 

carência exigido. Já para os trabalhadores exclusivamente rurais, a idade 

é reduzida em cinco anos e o requisito da carência restringe-se ao efetivo 

trabalho rural (art. 39, I, e 143 da Lei 8.213/1991). 5. A Lei 11.718/2008, ao 

incluir a previsão dos §§ 3º e 4º no art. 48 da Lei 8.213/1991, abrigou, 

como já referido, aqueles trabalhadores rurais que passaram a exercer 

temporária ou permanentemente períodos em atividade urbana, já que 

antes da inovação legislativa o mesmo segurado se encontrava num 

paradoxo jurídico de desamparo previdenciário: ao atingir idade avançada, 

não podia receber a aposentadoria rural porque exerceu trabalho urbano 

e não tinha como desfrutar da aposentadoria urbana em razão de o curto 

período laboral não preencher o período de carência. 6. Sob o ponto de 

vista do princípio da dignidade da pessoa humana, a inovação trazida pela 

Lei 11.718/2008 consubstancia a correção de distorção da cobertura 

previdenciária: a situação daqueles segurados rurais que, com a 

crescente absorção da força de trabalho campesina pela cidade, passam 

a exercer atividade laborais diferentes das lides do campo, especialmente 

quanto ao tratamento previdenciário. 7. Assim, a denominada 

aposentadoria por idade híbrida ou mista (art. 48, §§ 3º e 4º, da Lei 

8.213/1991) aponta para um horizonte de equilíbrio entre a evolução das 

relações sociais e o Direito, o que ampara aqueles que efetivamente 

trabalharam e repercute, por conseguinte, na redução dos conflitos 

submetidos ao Poder Judiciário. 8. Essa nova possibilidade de 

aposentadoria por idade não representa desequilíbrio atuarial, pois, além 

de exigir idade mínima equivalente à aposentadoria por idade urbana 

(superior em cinco anos à aposentadoria rural), conta com lapsos de 

contribuição direta do segurado que a aposentadoria por idade rural não 

exige. 9. Para o sistema previdenciário, o retorno contributivo é maior na 

aposentadoria por idade híbrida do que se o mesmo segurado 

permanecesse exercendo atividade exclusivamente rural, em vez de 

migrar para o meio urbano, o que representará, por certo, expressão 

jurídica de amparo das situações de êxodo rural, já que, até então, esse 

fenômeno culminava em severa restrição de direitos previdenciários aos 

trabalhadores rurais. 10. Tal constatação é fortalecida pela conclusão de 

que o disposto no art. 48, §§ 3º e 4º, da Lei 8.213/1991 materializa a 

previsão constitucional da uniformidade e equivalência entre os benefícios 

destinados às populações rurais e urbanas (art. 194, II, da CF), o que 

torna irrelevante a preponderância de atividade urbana ou rural para 

definir a aplicabilidade da inovação legal aqui analisada. 11. Assim, seja 

qual for a predominância do labor misto no período de carência ou o tipo 

de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do 

requerimento administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com 

as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que 

cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou rural. Por outro 

lado, se a carência foi cumprida exclusivamente como trabalhador urbano, 

sob esse regime o segurado será aposentado (caput do art. 48), o que 

vale também para o labor exclusivamente rurícola (§§1º e 2º da Lei 

8.213/1991). 12. Na mesma linha do que aqui preceituado: REsp 

1.376.479/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

Julgado em 4.9.2014, pendente de publicação. 13. Observando-se a 

conjugação de regimes jurídicos de aposentadoria por idade no art. 48, § 

3º, da Lei 8.213/1991, denota-se que cada qual deve ser observado de 

acordo com as respectivas regras. 14. Se os arts. 26, III, e 39, I, da Lei 

8.213/1991 dispensam o recolhimento de contribuições para fins de 

aposentadoria por idade rural, exigindo apenas a comprovação do labor 

campesino, tal situação deve ser considerada para fins do cômputo da 

carência prevista no art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, não sendo, portanto, 

exigível o recolhimento das contribuições. 15. Agravo Regimental não 
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provido. (AgRg no REsp 1497086/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 06/04/2015) No caso em 

tela, verifica-se que a parte autora atende ao requisito etário, demonstrado 

por cópia de documento de identificação (id. 24344282), o qual revela que 

o segurado, na data do pedido administrativo (24/07/2018), contava com 

mais de 60 (sessenta) anos de idade, a qual foi completada em 2017. No 

que tange ao tempo de carência do benefício, em tendo o segurado 

implementado o requisito etário no ano de 2017, aplica-se o prazo de 180 

(cento e oitenta) meses de contribuições, conforme a tabela de transição 

prevista no artigo 142 da Lei nº 8.213/1991. A referida carência deve ser 

demonstrada pelo segurado na data do implemento do requisito etário ou 

na data do requerimento administrativo, por meio da somatória dos 

períodos de labor urbano e rural. O que não significa dizer que o período 

de carência a ser comprovado deva corresponder ao tempo 

imediatamente anterior a tais eventos. Outrossim, impende consignar que, 

nos termos do artigo 102, § 1º, da Lei nº 8.213/91, “a perda da qualidade 

de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão 

tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação 

vigente à época em que estes requisitos foram atendidos”. Na mesma 

linha, dispõe o artigo 3º, § 1º, da Lei nº 10.666/2003 que “Na hipótese de 

aposentadoria por idade, a perda da qualidade de segurado não será 

considerada para a concessão desse benefício, desde que o segurado 

conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido 

para efeito de carência na data do requerimento do benefício”. Cuida-se 

de normas que homenageiam o direito adquirido, dotado de envergadura 

constitucional (art. 5º, XXXVI, CF/88). Nessa quadra, importa ressaltar que 

o STJ, no julgamento do Incidente de Uniformização de lei federal – Petição 

7.476/PR (Rel . p/ acórdão Min. Jorge Musse, 3ª Seção, DJe 25/04/2011), 

ao entender que “não se mostra possível conjugar de modo favorável ao 

trabalhador a norma do § 1º do art. 3º da Lei n. 10.666/2003, que permitiu 

a dissociação da comprovação dos requisitos para os benefícios que 

especificou: aposentadoria por contribuição, especial, por idade urbana, 

os quais pressupõe contribuição”, debruçava-se sobre caso de 

aposentadoria rural, portanto, diverso da aposentadoria híbrida ora em 

exame. Não por outro motivo, corroborando a conclusão acima, 

pacificou-se o entendimento jurisprudencial no sentido de ser 

“Desnecessária a implementação simultânea dos requisitos para 

aposentadoria por idade” [STJ-AgRg-Ag: 805500 SP 2006/0177331-4, Rel. 

Mi. Celso Limongi (conv.), 6ª Tuma, DJe 07/06/2010]. Disso resulta que, 

uma vez preenchidos os requisitos do benefício previdenciário em 

discussão, não se aplica a obrigatoriedade de que a comprovação do 

período de carência corresponda ao período imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo ou ao implemento do requisito etário pelo 

segurado, pois o direito subjetivo ao benefício já incorporou ao seu 

patrimônio jurídico, não podendo ser negado posteriormente pelo não 

exercício do titular ou pela incidência de norma superveniente. Logo, se, 

naquele momento em que implementados os requisitos para a 

aposentadoria híbrida, o beneficiário deixa de requerê-la, poderá fazê-lo 

posteriormente, porquanto exercício de um direito não se confunde com a 

sua aquisição. A partir dessa perspectiva, no caso em apreço, 

somando-se o período de labor urbano e com o tempo de atividade 

campesina, constata-se que o requerente, na data do requerimento 

administrativo (24/07/2018), já havia cumprido o tempo de carência 

necessário ao reconhecimento do seu direito à aposentadoria por idade 

híbrida. Com efeito, quanto ao período de labor urbano (segurada 

empregada – art. 11, I, “a”, Lei nº 8.213/1991), infere-se que a requerente 

conta com 08 (oito) contribuições, distribuídas nos seguintes períodos de 

contribuição individual, conforme guias da previdência social juntada aos 

autos: 05/2015 à 09/2015 e 07/2019 à 08/2019. Nesse ponto, ressalta-se 

que os registros de contribuição foram realizados por atividade rural em 

propriedade de terceiro. Logo, para atingir a carência exigida pelo 

benefício pleiteado (180 meses de contribuição), deve a segurada 

comprovar, pelo menos, 172 (cento e setenta e dois) meses de labor rural. 

No tange à atividade rurícola, sabe-se que a comprovação do tempo de 

serviço para fins previdenciários pressupõe início razoável de prova 

material contemporânea ao período alegado, devendo ser corroborada por 

prova testemunhal idônea (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91; Súmula 149 do 

STJ). No caso dos autos, tenho que a autora apresentou documentos 

contemporâneos ao período de carência exigido ao beneficio pleiteado, 

tendo juntado aos autos: i. comprovante de endereço datado de 12/2017, 

em nome de Isaias Gomes Damacena (arrendante da propriedade rural) 

(id. 24343644); ii. contratos de arrendamento rural em nome da autora, 

datados de 12/2014 e 12/2003 (id’s. 24343655 e 24343662); iii. notas 

fiscais em nome do companheiro da autora, João Antonio da Silva, 

datados de 08/2017 e 09/2005 indicando como endereço área rural (id. 

24344477). Tais documentos foram corroborados pelos depoimentos das 

testemunhas que afirmaram conhecer a testemunha a mais de 30 (trinta) 

anos, sendo que está exercia atividade rural, no cultivo de animais e 

agricultura para sustento familiar. Ressaltaram ainda que a autora reside a 

17 (dezessete) anos na área arrendada de Isaias, no sítio Estrelinha, 

sendo a área equivalente à 5 ou 6 hectares. Assim sendo, reconheço o 

labor rural exercido pela autora no período 07/2003 à 07/2018, totalizando 

180 (cento e oitenta) meses, portanto, tempo consideravelmente superior 

ao exigido (172 cento e setenta e dois meses) para o reconhecimento da 

aposentadoria híbrida. Nesse cenário, somando-se o tempo de labor 

urbano (08 meses) ao período de trabalho rural (180 meses), conclui-se 

que a parte autora, à época da propositura da presente ação, já havia 

cumprido a carência exigida para o benefício previdenciário pretendido 

(180 contribuições), na forma do artigo 142 da Lei nº 8.213/91. Logo, a 

procedência da pretensão é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial, nos termos do art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro 

Social-INSS a (i) conceder ao autor o benefício aposentadoria por idade 

híbrida (art. 48, § 3º, Lei nº 8.213/91), com data do início do benefício (DIB) 

em24/07/2018, devendo a RMI ser calculada na forma do artigo 48, § 4º, 

da Lei nº 8.213/91; e (ii) pagar à parte autora as parcelas vencidas, 

verificadas mês a mês. Sobre o valor retroativo deverão incidir: a) 

correção monetária, pelo índice oficial aplicado à caderneta de poupança 

(TR) (1º-F, Lei nº 9.494/97), até 25/3/2015 (ADI 4357), e, a partir de 

26/3/2015, pelo INPC (art. 41-A, Lei nº 8.213/91); e b) juros de mora, 

desde o vencimento de cada parcela devida, aplicando-se o índice 

previsto para a caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97). 

Autarquia isenta de custas, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. CONDENO a autarquia ao 

pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre as parcelas 

vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do art. 85, § 3º, 

I, do Novo Código de Processo Civil (pois é certo que o valor da vantagem 

econômica da parte autora não é superior a duzentos salários mínimos) e 

da Súmula nº 111 do STJ. Sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não supera 1000 

(mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, I, NCPC). Após o trânsito em julgado, 

DÊ-SE vista à parte autora para promover o de direito, no prazo de 10 

(dez) dias. Transcorrido in albis o prazo, AO ARQUIVO, com as anotações 

necessárias, sem prejuízo de desarquivamento, a pedido da parte. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Alto Araguaia/MT, 02 de abril de 

2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000118-18.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ALICIA TEIXEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS ALCANTARA GOUVEIA OAB - GO54086 (ADVOGADO(A))

REGINALDO PINHEIRO OAB - 083.235.888-64 (PROCURADOR)

MAXIMILIAN JOSE BEIJO GONSALEZ OAB - MT0011225A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE PERMÍNIO LOPES DA SILVA (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000118-18.2020.8.11.0020. 

REQUERENTE: ALICIA TEIXEIRA BARBOSA PROCURADOR: REGINALDO 

PINHEIRO ESPÓLIO: ESPÓLIO DE PERMÍNIO LOPES DA SILVA INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize a 

representação processual do polo passivo indicando o inventariante do 

espólio ou eventuais sucessores, bem como junte cópia da petição inicial e 

certidão de objeto e pé da ação judicial mencionada na exordial, sob pena 

de extinção anômala deste processo. Decorrido o prazo, RETORNEM 

conclusos. Alto Araguaia/MT, 3 de abril de 2020. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000302-71.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FLAVIO RODRIGUES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000302-71.2020.8.11.0020. 

REQUERENTE: CARLOS FLAVIO RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BMG 

S.A Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO o pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º, do 

Código de Processo Civil. Por outro lado, em se tratando de ação revisional 

de contrato, deve a parte autora, sob pena de inépcia da inicial, instruir a 

ação com cópia do instrumento negocial, discriminar na exordial as 

obrigações contratuais que pretende controverter, além de quantificar o 

valor incontroverso, o qual deverá continuar sendo pago no prazo 

previsto no instrumento (art. 331, §§ 2º e 3º, CPC). Sobre o tema: 

PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO 

DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS APONTADAS COMO 

ABUSIVAS OU NÃO PACTUADAS. PEDIDO REVISIONAL JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE NÃO 

FOI JUNTADO AOS AUTOS. O CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA LIDE É 

DOCUMENTO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA . 

Estado do Paraná TRIBUNAL DE JUSTIÇA Apelação Cível n.º 1.460.399-9 

CASSADA E PROCESSO ANULADO. ART. 284 DO CPC. EMENDA DA 

INICIAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. É inepta a petição inicial de ação 

revisional de contrato bancário, que não vem acompanhada de cópia do 

contrato revisando. 2. Se o autor não promove a juntada de documento 

essencial, o magistrado deve propiciar-lhe a emenda da inicial na forma do 

art. 284 do CPC. Uma vez não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a 

inicial na forma do art. 267, I do CPC."(TJPR - 17ª C.Cível - AC - 1044513-1 

- Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Lauri 

Caetano da Silva - Unânime - - J. 26.02.2014) APELAÇÃO. REVISIONAL. 

EMENDA À INICIAL. PARCELAS INCONTROVERSAS. VALOR DA CAUSA. 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. I - Nas ações revisionais de obrigações decorrentes de 

empréstimo, a inicial deve quantificar o valor incontroverso do débito e 

aquele que pretende controverter, devendo esta quantia integrar o valor 

da causa, arts. 292, inc. II, e 330, § 2º, ambos do CPC. Oportunizada a 

emenda, a autora deixou de efetuar as adequações na inicial, o que 

justificou seu indeferimento pela r. sentença. II - Facultada a emenda para 

juntada do comprovante de pagamento das custas processuais ou para 

recolhê-las, a autora não cumpriu a determinação, sobrevindo a r. 

sentença. Petição inicial indeferida, arts. 321, parágrafo único, e 485, inc. 

I, ambos do CPC. III - Apelação desprovida. (TJ-DF 

07105886620188070020 DF 0710588-66.2018.8.07.0020, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/06/2019, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 12/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

No caso em tela, o autor, além de inobservar o que acima preconizado, 

postulou, em sede de mérito, provimento jurisdicional incompatível com a 

natureza exauriente e definitiva da cognição judicial, já que não há como 

se determinar, na sentença, a suspensão ad eternum de desconto em 

folha de pagamento, dado o caráter transitório/temporário do direito 

obrigacional, e tendo em vista ainda o próprio escopo social da jurisdição, 

consistente na resolução definitiva dos conflitos gerando a pacificação 

social. Desse modo, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, adite a inicial a fim de juntar cópia do contrato que pretende 

revisar, além de discriminar as obrigações/cláusulas que pretende discutir, 

devendo ainda, especificar e comprovar, se for o caso, o pagamento dos 

valores que entende devidos, bem como retificar o pedido da ação relativo 

à suspensão dos descontos da folha de pagamento, pena de inépcia da 

inicial. Decorrido o prazo, RETORNEM conclusos. Alto Araguaia-MT, 13 de 

abril de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30296 Nr: 982-25.2010.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIÓGENES CARVALHO FRAGA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO DAVID DIAS DE CAMPOS (Espólio), 

CORINA DE CARVALHO CAMPOS (Espólio), ALTAIR DAVID FRAGA, JOSÉ 

JERY DAVID, DELVAIR MARIA DAVID DE MORAES, ZAIDA MARIA DAVID 

DE REZENDE, CACILDO FRANCO DE REZENDE, ILIZENA DAS GRAÇAS 

SOUZA, TEREZINHA DE REZENDE DAVID, TEREZINHA DAVID DE 

CAMPOS, JERÔNIMO DE CARVALHO DAVID, WALTER DAVID 

CARVALHO, LETICIA DE CAMPOS NETA, CENIR MARIA DAVID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

requerendo o que entender de direito.

Alto Araguaia - MT, 16 de abril de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56831 Nr: 2590-53.2013.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ PANIAGO LEITÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADSON EMILIO RAMIRES 

XAVIER - OAB:22431/O, MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - 

OAB:15828-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

requerendo o que entender de direito.

Alto Araguaia - MT, 16 de abril de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 82858 Nr: 2879-44.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SUBTIL DE ALMEIDA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 82858

Vistos, etc.

INTIME-SE o exequente para que apresente o cálculo atualizado da dívida, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS para análise do pedido 

de penhora.

 No mais, CUMPRAM-SE os comandos incertos da decisão de fl. 180.

Às providências.

Alto Araguaia/MT, 16 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24726 Nr: 2263-84.2008.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBC, MNDC(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FELIPE BORGES CRUZ, Filiação: Maria 

Santana, data de nascimento: 13/06/1936, brasileiro(a), natural de 

Barreiras-BA, casado(a), lavrador. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Tendo em vista que a inventariada possuía, além do 

inventariante, outro filho, este falecido no ano de 2004, INTIME-SE aquele 

para informar a existência de eventuais herdeiros necessário de Rubens 

Carlos da Cruz, bem como para comprovar acerca do regime de bens 

adotado por ele no seu casamento, no prazo de 60 (sessenta), dias.

Resumo da Inicial: Assim, com fundamento no art. 988, II, do Código de 

Processo Civil, requerer a abertura do inventário, deferindo-lhe a 

respectiva inventariança, assinando o termo de compromisso e 

prosseguimento nos demais atos do processo.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Tendo em vista que a inventariada possuía, 

além do inventariante, outro filho, este falecido no ano de 2004, INTIME-SE 

aquele para informar a existência de eventuais herdeiros necessário de 

Rubens Carlos da Cruz, bem como para comprovar acerca do regime de 

bens adotado por ele no seu casamento, no prazo de 60 (sessenta), 

dias.2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto 

Araguaia/MT, 25 de agosto de 2017.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Cavalcante de 

Souza, digitei.

Alto Araguaia, 16 de abril de 2020

Igor Cavalcante de Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 95551 Nr: 2209-69.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA NUNES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 95551

Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por DIVINA NUNES SILVA, 

em face da sentença de ref. 64, aduzindo que esta foi omissa quanto ao 

pedido de antecipação de tutela.

 Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório. DECIDO.

É cediço que os embargos de declaração somente serão admitidos 

quando houver, na sentença ou decisão, obscuridade, contradição ou 

omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

No caso, tenho que razão assiste a embargante, visto que a sentença, 

deixou de apreciar o pedido de antecipação da tutela.

Assim, ACOLHO os embargos de declaração, e por consequência, 

sanando a omissão da sentença, destaco que DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o réu conceda o 

benefício previdenciário (aposentadoria rural) em favor da autora, no 

prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 

(cem reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68810 Nr: 186-24.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS TEODORO DA SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE PEREIRA FERREIRA - 

OAB:43.798/GO, NELSON OLIVEIRA BATISTA - OAB:342.428/SP

 Vistos, etc.

INTIME-SE o advogado constituído, pela derradeira vez, para que 

apresente os memoriais escritos, no prazo legal, sob pena de ser aplicada 

a multa do artigo 265 do Código de Processo Penal, e oficiada a OAB para 

apuração de eventual falta praticada pelo causídico.

Decorrido o prazo sem manifestação, VOLTEM-ME os autos conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com urgência.

Alto Araguaia/MT, 16 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 83083 Nr: 3004-12.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE CORNÉLIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON OLIVEIRA BATISTA - 

OAB:19.423-A

 Vistos, etc.

INTIME-SE o advogado constituído, pela derradeira vez, para que 

apresente os memoriais escritos, no prazo legal, sob pena de ser aplicada 

a multa do artigo 265 do Código de Processo Penal, e oficiada a OAB para 

apuração de eventual falta praticada pelo causídico.

Decorrido o prazo sem manifestação, VOLTEM-ME os autos conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com urgência.

Alto Araguaia/MT, 16 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 64849 Nr: 1839-95.2015.811.0020

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA APARECIDA CÂNDIDA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA 

- OAB:11.082/MT

 Código nº 64849

Vistos, etc.

Ante o trânsito em julgado do acórdão, e que este manteve inalterada a 

sentença proferida nos autos, majorando unicamente os honorários de 

sucumbência, determino que PROCEDA-SE a alteração da classe 

processual para execução judicial.

Na sequência, INTIME-SE a executada para pagamento do débito, nos 

termos da sentença de ref. 49.

Às providências.

 Alto Araguaia/MT, 17 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66796 Nr: 2632-34.2015.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERNO MILTON HÜBNER, VITOR MUSA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE VALERIA TALARICO PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR MUSA GONÇALVES - 
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OAB:17.747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 66796

Vistos, etc.

INDEFIRO o pedido de ref. 51, visto que a executada não foi devidamente 

intimada do presente cumprimento de sentença, conforme certidão de ref. 

44.

Assim, INTIME-SE o autor para que indique o atual endereço da requerida, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providências.

 Alto Araguaia/MT, 17 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 93539 Nr: 1539-31.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIELLY DA SILVA VILARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva intentada pelo 

Ministério Público, para CONDENAR a acusada GRAZIELLY DA SILVA 

VILARIM pela prática do crime tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei n° 

11.343/2006. [...] .Cumpram-se as demais disposições da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, pertinentes ao caso.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000653-15.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

HUENES JULIO REZENDE MENDONCA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTO 

ARAGUAIA Código n°: 1000653-15.2018.8.11.0020 Vistos, etc. Cuida-se 

de ação sob o rito comum ajuizada por HUENES JULIO REZENDE 

MENDONÇA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS, na qual pleiteia a concessão de benefício de 

auxílio-doença. Em sua causa de pedir, aduz ser segurado da previdência, 

possuindo ainda o período de carência exigido para a concessão do 

benefício pleiteado. Ressalta que o autor é portador da patologia Cid M 

54.4/M 47.9/M 54.1, pelo que apresenta incapacidade para as atividades 

laborativas habituais, que exige do segurado desempenho de atividades 

incompatíveis com o seu atual quadro de saúde, fazendo, portanto, jus ao 

beneficio ora postulado. A inicial foi instruída com procuração e 

documentos pessoais do autor. Tutela antecipada deferida ao id. 

18734213. Devidamente citado, o instituto requerido deixou transcorrer o 

prazo sem apresentar contestação, consoante certidão de id. 18676938. 

Determinada a realização de perícia, cujo laudo foi juntado ao id. 

21616872. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO. 

Cabível e oportuno o julgamento conforme o estado do processo, na 

modalidade prevista no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois a 

matéria é eminentemente de direito, estando o pedido suficientemente 

instruído, o que torna absolutamente despicienda a realização de 

audiência para qualquer finalidade, especialmente para a coleta de prova 

oral. Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte ré, porém, sem aplicar o 

efeito material desse instituto, já que o INSS está inserido no conceito de 

Fazenda Pública, de modo que seus bens e direitos são considerados 

indisponíveis, incidindo, portanto, o disposto pelo artigo 345, II, do CPC. 

Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA DO INSS. 

INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. NÃO PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS. INCAPACIDADE PREEXISTENTE AO REINGRESSO NO 

RGPS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. (...) 3. Preliminarmente, 

sustenta a parte autora quanto ao reconhecimento da aplicação dos 

efeitos da revelia contra o INSS, todavia, "Não se aplica à Fazenda Pública 

o efeito material da revelia - presunção de veracidade dos fatos narrados 

pelo autor - pois seus bens e direitos são considerados indisponíveis, 

aplicando-se o artigo 320, II, do CPC" (AgRg nos EDcl no REsp 

1288560/MT, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

19/06/2012, DJe 03/08/2012). (AC 0002776-69.2014.4.01.3507 / GO, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, SEGUNDA TURMA, 

e-DJF1 de 10/02/2017). No mais, verifico que o caso é de procedência da 

pretensão. Quanto ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 do mesmo diploma 

que “será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, 

o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos”. O prazo de carência do benefício é de 12 (doze) meses, 

na forma do art. 25, I, da Lei nº 8.213/91, ressalvados os casos referidos 

pelo art. 26, II, da mesma lei, quando não é exigido o cumprimento de 

carência para pleitear o benefício. Por meio da interpretação sistemática 

dessas normas e de outros dispositivos do mesmo diploma, a 

jurisprudência firmou o seguinte entendimento quanto aos requisitos para 

a concessão de tais benefícios: “Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a 

carência de 12 (doze) contribuições mensais; c) a incapacidade parcial ou 

total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria 

por invalidez) para atividade laboral.” [AC 0038483-60.2015.4.01.9199 / 

RO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, 

Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.), SEGUNDA 

TURMA, e-DJF1 p.480 de 27/11/2015]. No caso em tela, os elementos 

probatórios coligidos nos autos demonstram o atendimento dos 

pressupostos supramencionados. Primeiro, no que pertine à qualidade de 

segurado do regime geral de previdência, verifica-se encontra-se 

suficientemente demonstrado nos autos, pelo CNIS de id. 16721732, o qual 

evidencia que o requerente recolheu ao regime geral da previdência no 

período de 10/05/2012 a 15/08/2017. Desse modo, em razão do 

denominado período de graça, previsto no artigo 15, I, da Lei n. 8213/91 

(na redação anterior à Medida Provisória n. 905/2019), tem-se que o autor 

manteve a condição de segurado até o mês de agosto de 2018, ou seja, 

por 12 (doze) meses após a cessação das contribuições. Logo, uma vez 

que o requerimento administrativo foi apresentado no mês de julho de 

2018, infere-se que o reclamante estava, à época, inserido no regime 

previdenciário, sendo incontroverso que ele verteu contribuições em 

número suficiente ao atendimento da carência do benefício postulado, o 

qual exige o total de 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do 

artigo 25, I, da Lei n. 8213/91. De sua vez, quanto à incapacidade laboral, 

tem-se por demonstrada no laudo pericial de 21616872, o qual concluiu 

que “Diante das enfermidades apresentadas pelo periciando identifico que 

o caso em tela trata-se de uma incapacidade parcial, permanente, com 

capacidade de reabilitação profissional. Para que ocorra a remissão do 

quadro doloroso apresentado há necessidade de seguir o tratamento 

proposto pelo médico assistente durante o período de 3 meses”. Logo, faz 

jus o autor ao benefício auxílio-doença. A propósito, colaciono o seguinte 

julgado (grifei): PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

REQUISITOS: QUALIDADE DE SEGURADO, CARÊNCIA E INCAPACIDADE 

TEMPORÁRIA E PARCIAL PARA O TRABALHO. CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA DE APOSENTADORIA POR IDADE: PAGAMENTO DE 

VALORES DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ATÉ A 

CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR IDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

JUROS. 1. Remessa Oficial conhecida de ofício: inaplicabilidade do s §§ 2º 

e 3º do artigo 475 do CPC, eis que ilíquido o direito reconhecido e não 

baseando em jurisprudência ou Súmula do STF ou STJ. 2. Os requisitos 

indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de 

segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais; c) a 

incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e 

permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. 3. Na 

hipótese dos autos, verifica-se como início de prova material a cópia do 

contrato de comodato rural de fl. 18. Entretanto, a anterior concessão 

administrativa de aposentadoria por idade rural comprova a qualidade de 

segurada da parte autora, bem como o período de carência (INFBEM de 

fls. 85), o que dispensa, também, a produção de prova testemunhal. 4. 

Averiguada pericialmente a incapacidade parcial e permanente do autor 

(fls. 68): imperiosa a concessão de auxílio doença. Laudos particulares de 
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fls. 10/12 atestam que o autor sofre de hanseníase desde 2006, época do 

requerimento administrativo de fl. 09. 5. Superveniente concessão 

administrativa de aposentadoria rural por idade: pagamento de valores 

atrasados referentes ao auxílio doença desde a data do requerimento 

administrativo (fl. 09) até a data da concessão do benefício de 

aposentadoria (fl. 85). 6. Consectários legais: correção monetária e juros 

de mora pelo MCJF; 7. Revogada a antecipação de tutela deferida, eis que 

não estão presentes os requisitos para a sua concessão. 8. Apelação 

não provida e remessa oficial parcialmente provida, nos termos dos itens 

05 e 06. (AC 0021858-53.2012.4.01.9199 / PI, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL 

CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.2655 de 

04/09/2015) Nessa ordem de ideias, a pretensão autoral deve ser acolhida 

para reconhecer o direito do requerente ao auxílio-doença, que é devido 

desde a data do requerimento administrativo, conforme entendimento 

firmado pelo e. STJ nos autos do recurso representativo da controvérsia 

REsp nº 1369165/SP: PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL PARA A 

IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO NA VIA JUDICIAL. 

AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. ART. 219, CAPUT, DO CPC. 

CITAÇÃO VÁLIDA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. 1. Com a finalidade 

para a qual é destinado o recurso especial submetido a julgamento pelo 

rito do artigo 543-C do CPC, define-se: A citação válida informa o litígio, 

constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser 

considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por 

invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação 

administrativa. 2. Recurso especial do INSS não provido. (REsp 

1369165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 26/02/2014, DJe 07/03/2014). Consolidando esse entendimento, 

a Corte, mais recentemente, editou a Súmula nº 576, que dispõe “Ausente 

requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da 

aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação 

válida.” O auxílio-doença deverá ser pago ao autor até a sua recuperação 

ou até a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, caso não 

haja possibilidade de reabilitação ou de recuperação da capacidade 

laborativa, devendo segurado se submeter aos exames médico-pericial 

periódico, sob pena de suspensão do benefício, conforme determina o 

artigo 101 da Lei n. 8.213/1991. Sobre o tema, colaciono o seguinte 

julgado: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR RURAL. PERÍCIA 

MÉDICA JUDICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL. REGISTRO DE TRABALHO 

NA CTPS. PERÍODOS CURTOS E DESCONTÍNUOS. INTERVALO DE 

CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

POSSIBILIDADE. 1. Cuida-se de decisão proferida na regência do CPC de 

1973, sob o qual também foi manifestado o recurso, e conforme o princípio 

do isolamento dos atos processuais e o da irretroatividade da lei, as 

decisões já proferidas não são alcançadas pela lei nova, de sorte que não 

se lhes aplicam as regras do CPC atual, inclusive as concernentes à 

fixação dos honorários advocatícios, que se regem pela lei anterior. 2. 

Para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e do 

auxílio-doença para trabalhador rural exige-se, pelo menos, o início de 

prova material da atividade rural, com a corroboração dessa prova 

indiciária por prova testemunhal e, finalmente, a comprovação da 

incapacidade do segurado para o exercício de atividade laboral, que pode 

ser permanente e total, para aposentadoria por invalidez; e parcial e 

definitiva ou total e temporária, para o auxílio-doença (art. 42, § 1º, da Lei 

8.213/91). 3. Comprovada, nos autos, a incapacidade temporária do 

agravado, que impede a realização de atividades laborativas habituais, 

conforme perícia médica judicial, deve ser restabelecido o benefício de 

auxílio-doença, estando o segurado obrigado a se sujeitar a exame 

médico-pericial periódico (art. 70 da Lei n. 8.212/1991 e art. 101 da Lei n. 

8.213/1991), ainda que o direito ao benefício tenha sido assegurado 

apenas em juízo. 4. O exercício de atividade laborativa nos intervalos de 

cessação de auxílio-doença não descaracteriza, por si só, a 

incapacidade, vez que tais atividades geralmente são desempenhadas em 

períodos curtos e descontínuos, e em decorrência da necessidade de 

manutenção e do sustento da família e de si próprio, muitas vezes apenas 

para manter-se nos limites da sobrevivência (bicos). 5. Antecipação de 

tutela mantida; agravo desprovido. (AG 0056340-08.2014.4.01.0000 / MG, 

Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, 

PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 28/11/2016). Ressalto, por fim, que o cálculo 

do benefício previdenciário deverá observar o disposto no artigo 29, II, c/c 

artigo 61, ambos da Lei n. 8.213/91. Nesse ponto, ressalto que não há nos 

autos elementos que permitem aferir a correção do valor pago pelo INSS 

por força da decisão antecipatória, o que não quer dizer que uma suposta 

incorreção não possa ser demonstrada na liquidação e execução de 

sentença, ensejando a cobrança dos valores devidos. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos, nos termos do art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente concedida, 

para condenar o requerido (i) ao pagamento à parte autora do benefício 

previdenciário auxílio-doença, devido desde 05/07/2018 (data do 

requerimento administrativo), adotando para base de cálculo os critérios 

estabelecidos no art. 29, inc. II c/c art. 61 da Lei 8.213/91. Sobre os 

valores retroativos deverão incidir: a) correção monetária, pelo índice 

oficial aplicado à caderneta de poupança (TR) (1º-F, Lei nº 9.494/97), até 

25/3/2015 (ADI 4357), e, a partir de 26/3/2015, pelo INPC (art. 41-A, Lei nº 

8.213/91) em observância a atual jurisprudência do STJ (REsp 

1492221/PR); e b) juros de mora, desde o vencimento de cada parcela 

devida, aplicando-se o índice previsto para a caderneta de poupança (art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97). Vale frisar, com relação à liquidação das 

parcelas pretéritas, as parcelas pagas em razão do cumprimento da tutela 

antecipada, deveram ser descontadas daquele montante. Outrossim, 

ressalto que eventual diferença de valores pagos por força da liminar 

concedida, poderá ser objeto de liquidação e execução nestes autos. Sem 

custas a pagar ou ressarcir, pois a parte autora está sob o pálio da justiça 

gratuita. CONDENO a autarquia ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, devendo incidir sobre as parcelas vencidas até a data da 

prolação da sentença, nos termos do art. 85, § 3º, I, do Novo Código de 

Processo Civil (pois é certo que o valor da vantagem econômica da parte 

autora não é superior a duzentos salários mínimos) e da Súmula nº 111 do 

STJ. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista que 

o valor da condenação não supera 1000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 

3º, I, NCPC). Após o trânsito em julgado, DÊ-SE vista à parte autora para 

promover o de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido in albis o 

prazo, AO ARQUIVO, com as anotações necessárias, sem prejuízo de 

desarquivamento, independentemente do recolhimento de taxa, se 

requerido no prazo do art. 523, §1º e § 3º, do NCPC. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Alto Araguaia /MT, 16 de abril de 2020. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000468-40.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA CANDIDA DE RESENDE DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SANTOS ARAUJO OAB - MT2644-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BETH HOGLA LINHARES (EXECUTADO)

WENIO RIBEIRO DUTRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIR OLIVEIRA DA SILVA OAB - MS0010340A-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

ARAGUAIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA 

RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO QUINTINO DA 

SILVA PROCESSO n. 1000468-40.2019.8.11.0020 Valor da causa: R$ 

4.205,00 ESPÉCIE: [Expropriação de Bens]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156) POLO ATIVO: Nome: NILDA CANDIDA DE RESENDE DUARTE 

Endereço: FLORISVALDO SOUZA PORTO, 1237, CENTRO, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 POLO PASSIVO: Nome: WENIO RIBEIRO 

DUTRA Endereço: RICARDO FRANCO, COHAB, ARAGUAINHA - MT - CEP: 

78615-000 Nome: BETH HOGLA LINHARES Endereço: RICARDO FRANCO, 

COHAB, ARAGUAINHA - MT - CEP: 78615-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO do parte exequente para indicar bens à penhora, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo, com base no artigo 53 

§4° da Lei 9.099/95.conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
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Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ALTO ARAGUAIA, 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010124-04.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR DARONCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL VEICULO LTDA-ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA LIBER DE CORDOVA CABRERA OAB - MS11352 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

ARAGUAIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA 

RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ADALTO QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 

8010124-04.2016.8.11.0020 Valor da causa: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: ADEMAR DARONCO Endereço: Rua DOM AQUINO 

CÔRREA,, S/N, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 POLO PASSIVO: 

Nome: GABRIEL VEICULO LTDA-ME Endereço: Rua RUA PARANA, 1710, 

SÃO GABRIEL DO OESTE - MS - CEP: 79490-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob 

pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima 

mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO: R$ 7.231,27 

Sete mil duzentos e trinta e um e vinte sete centavos. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de 

sentença começará a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do 

débito, independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do 

CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 

212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. ALTO 

ARAGUAIA, 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Barra do Bugres

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 158888 Nr: 7695-37.2019.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE FARIAS DA SILVA FLORES, JOSE GUSTAVO 

FARIAS FLORES, VRFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FLAVIO CORTES FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Marques Andrade - 

OAB:17098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Posto isto, DEFIRO a liminar pretendida, e concedo a guarda provisória 

da menor VITÓRIA REBECA FARIAS FLORES à sua genitora Sr.ª SIMONE 

FARIAS DA SILVA FLORES, que deverá comprometer em bem cuidar e 

zelar pelos interesses, prestando-lhe assistência material, moral e 

educacional, empenhando o necessário para o sadio desenvolvimento da 

criança. 12. Intime-se a parte autora, para que compareça a secretaria 

deste juízo com a finalidade presta compromisso e assinar o Termo de 

Guarda Provisória, que deverá ser expedido pelo Sr. Gestor Judiciário. 13. 

Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação.14. Após, cite-se o requerido para, querendo, responder aos 

termos da ação no prazo de 15 dias, caso não encontrado o réu no 

endereço indicado na inicial, determino, desde já, intime-se a parte autora 

para diligenciar indicando nos autos novo endereço, em não sendo 

possível, estando o postulante assistido pela Defensoria Pública e/ou MP, 

comprovado nos autos por meio de extrato de pesquisa (INFOSEG, SIEL e 

outros bancos de dados), autorizo a expedição de edital citatório com 

prazo de 20 (vinte) dias, findo qual não apresentado contestação ou peça 

de defesa, nomeio como defensor dativo do réu a Defensoria Pública, não 

sendo ela autora, ou, não sendo a hipótese já mencionada, o Núcleo de 

Prática Jurídica da Universidade do Estado de Mato Grosso- UNEMAT, 

devendo ser intimado para seu mister.15. Intimem-se as partes para que 
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compareçam a aludida solenidade, anotando-se que, em não havendo 

conciliação, o prazo para apresentação de contestação fluirá a partir da 

data da referida audiência (art. 335, inc. I, do CPC).16. Deverá constar no 

mandado de intimação/citação, que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (artigo 334, § 8º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 160454 Nr: 425-25.2020.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI TEREZA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas nos art. 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Poderá, entretanto, este juízo 

revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pelo necessitado.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que o requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Dessarte, não se olvidando dos argumentos advogados pelo 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida, considerando que os documentos colacionados a exordial, 

não oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em 

que a autora visa afastar análise documental realizada pelo requerido, em 

relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção que não podem ser 

considerados como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 355, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, CPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art.337 do NCPC, à parte autora para impugná-la no 

prazo de 15 dias (art.351, CPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 162482 Nr: 1571-04.2020.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (SUPERGASBRAS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL FORTUNA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - 

OAB:18.280/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

1. Não houve comprovação do recolhimento das custas e taxas judiciais.

2. Isto posto, determino a intimação da parte para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, apresentando a devida guia e comprovante 

de recolhimento das custas e taxas judiciárias pertinentes à distribuição 

da ação, sob pena de extinção do feito, nos termos dos artigos 321 e 485, 

I, do Novo Código de Processo Civil.

3. Transcorrido o prazo assinalado, com ou sem recolhimento das custas, 

certifique-se e conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 110839 Nr: 2251-28.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA DA SILVA OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13431-A

 Vistos,

1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito ajuizada por 

Benedita da Silva Oliveira em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

 2. Às fls. 108/110-v° a parte executada apresentou comprovante do 

pagamento da condenação.

 3. Em vistas, a parte autora apresentou manifestação às fls. 112.

4. Assim, com o adimplemento da obrigação, o objeto ensejador da 

presente demanda foi solucionado não havendo mais motivo para o 

prosseguimento do feito, e como prescreve o artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, extingue-se a execução assim sendo:

 “Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

(Omiss)

II – a obrigação for satisfeita

(...)”

5. Deste modo, acolho a justificativa apresentada pela exequente e diante 

do adimplemento do débito, declaro extinta a presente execução, nos 

termos do artigo 485, I c/c art. 924, II, do Código de Processo Civil.

6. Sem prejuízo, ante o pagamento voluntário da condenação pela parte 

executada, intime-se a parte autora pessoalmente, para no prazo de 15 

(quinze) dias, informar nos autos os dados bancários para levantamento 

dos valores depositados nos autos.

 7. Isento de custas.

 8. Certificado o trânsito em julgado e com as informações nos autos, 

defiro o levantamento dos valores depositados às fls. 108/110-v°em favor 

da parte exequente, eis que se encontram vinculados aos autos.

 9. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 104595 Nr: 4524-14.2015.811.0008

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM DIAS RAMOS, ANA VIEIRA DA SILVA, 

JOVINO RAMOS DA SILVA, VITORINO FERREIRA DA COSTA, BENEDITA 

RAMOS DA SILVA, ANTONIA RAMOS DA COSTA, ANA DIAS RAMOS, 

SEBASTIANA DIAS RAMOS MACIEL, CRISTINA DE CARVALHO RAMOS, 

JOSE DIAS RAMOS, EZIQUIEL PROFETA MACIEL, MARIA RAMOS DE 

FARIA, ARMANDO DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOMAZ DOS SANTOS RAMOS, FRANCISCA 

DIAS RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Ante o teor de certidão de fls. 92, remeta-se os autos ao arquivo.

 Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-51.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ESTEVES DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES OAB - MT15497/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIS LIPPERT FERNANDES - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000254-51.2020.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 3.696,30 ESPÉCIE: [Compromisso]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LUCAS ESTEVES DOS 

SANTOS COSTA Endereço: Rua Josefina Rocha de Macedo, 395, São 

Raimundo, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 

Nome: REGIS LIPPERT FERNANDES - ME Endereço: Avenida Paulista, 807, 

Bela Vista - SP, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. A ADVOGADA DEVERÁ TRAZER A 

RECLAMANTE PESSOALMENTE PARA A AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, 

INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 

16/07/2020 Hora: 15:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. , 16 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-14.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVON ALVES DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000056-14.2020.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 14.200,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: RONIVON ALVES DE JESUS Endereço: Carlos Drummond de 

Andrade, 657, ESCOLA WILSON DE ALMEIDA (TRABALHO), Jardim Ouro 

Verde, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO, acima qualificada, DA R. DECISÃO E para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. O ADVOGADO DEVERÁ TRAZER A RECLAMANTE 

PESSOALMENTE PARA A AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, INDEPENDENTE 

DE INTIMAÇÃO. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 16/07/2020 

Hora: 15:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes 

deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. , 16 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-15.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUCINDO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000140-15.2020.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 21.000,00 ESPÉCIE: [Assinatura Básica Mensal, Abatimento 

proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: SERGIO LUCINDO GONCALVES Endereço: RUA 

ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS, 1005, JARDIM BOA ESPERANÇA, 

NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Nome: ACE SEGURADORA S.A. 

Endereço: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ELDORADO BUSINESS TOWER, 3970, 

Andar 25, 26, 27 e 28, PINHEIROS, SÃO PAULO - SP - CEP: 05402-920 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

DA R. DECISÃO E para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. O 

ADVOGADO DEVERÁ TRAZER A RECLAMANTE PESSOALMENTE PARA A 

AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 2 - 

J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 16/07/2020 Hora: 13:20 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. , 16 de abril 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-15.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEANDRO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000043-15.2020.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 30.160,00 ESPÉCIE: [Contratos Bancários]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE LEANDRO DA 

SILVA NETO Endereço: Chácara Quebra Cadeira, S/N, Zona Rural, 

Rodovia MT 343, DENISE - MT - CEP: 78380-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO SA Endereço: Av. Brasil, 336, Cidade Alta, BARRA 

DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 Nome: BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A. Endereço: Avenida Alphaville, 779, 10 ANDAR, LADO 

B, SALA 1.002, Empresarial 18 do Forte, BARUERI - SP - CEP: 06472-900 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. O ADVOGADO DEVERÁ 

TRAZER A RECLAMANTE PESSOALMENTE PARA A AUDIENCIA DE 

CONCILIAÇÃO, INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO 

BUGRES Data: 16/07/2020 Hora: 16:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. , 16 de abril 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 
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expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000622-65.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA S. DE SOUZA PIZOLOTTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRYS CASTANHEIRA OAB - MT22874 (ADVOGADO(A))

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT15152/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000622-65.2017.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 3.327,53 ESPÉCIE: [Inadimplemento]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156) POLO ATIVO: Nome: RENATA S. DE SOUZA PIZOLOTTO - ME 

Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, 599, Centro, BARRA DO 

BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: ALEXANDRO 

MOREIRA DA SILVA Endereço: Avenida Xavante, 528, Maracanã, BARRA 

DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015, BEM COMO INTIMAR A PARTE AUTORA PARA FORNECER O 

ENDEREÇO COMPLETO E ATUALIZADO DO EXECUTADO.COMPLEMENTO : 

1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - 

o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000054-83.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000054-83.2016.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: JHONATAN 

NUNES DA SILVA Endereço: Rua da Liberdade, s/n, Maracanã, BARRA 

DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: NOVO MUNDO 

MOVEIS E UTILIDADES LTDA Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, 

2065, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-400 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

:"...Caso a penhora online reste infrutífera ou parcialmente cumprida, 

intime-se o exequente, para se manifestar, requerendo o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. , 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-92.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MALTON SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. CITE-SE o Requerido 

para oferecer resposta (art. 183 do CPC), no prazo legal, consignando as 

advertências de que não contestada a ação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor 

(art. 344 do CPC). Acaso haja alegação por parte dos réus de qualquer 

matéria enumerada no artigo 337 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 
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parte autora para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Deixo de 

designar audiência, eis que improvável a conciliação. Por fim, conclusos 

para deliberações. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Barra do 

Bugres/MT, 15 de abril de 2020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-53.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CAIRO VAZ GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000487-53.2017.8.11.0008 Valor da causa: 

0,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CAIRO VAZ GARCIA Endereço: RUA: BASÍLIO ALBERTO 

ZANDONADI, 589, JARDIM TERRA NOVA, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: AV 

COUTO MAGALHÃES, n XX,, AO LADO DA PRAÇA AQUIDABAN, 

CENTRO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES do retorno dos autos da Turma 

Recursal, bem como, para dar prosseguimento ao feito, requerendo o 

necessário, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. , 17 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000703-77.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN DA SILVA TIGRE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 1000703-77.2018.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 31.000,00 ESPÉCIE: [Consórcio]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

POLO ATIVO: Nome: ALAN DA SILVA TIGRE Endereço: Rua Jose Antônio 

Farias, 603, Jardim Elite, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA Endereço: AVENIDA AMAZONAS, 126, - ATÉ 1099 - LADO ÍMPAR, 

CENTRO, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30180-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA da r. decisão ID. 

30920247. bem como da penhora realizada no ID. 31347844 BACENJUD. 

Bem como fica intimada, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre a penhora realizada nos autos. , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000438-12.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON MACIEL DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT14322-O (ADVOGADO(A))

RYAN ANDRE CURVO DE CARLOS OAB - MT23251/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000438-12.2017.8.11.0008. EXEQUENTE: WILSON MACIEL DA SILVA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Verificando o processo, constata-se que 

a guia de deposito judicial juntada pelo executado no Id. 29461656, 

pertence a outro processo (1001372-86.2018.811.0055), ficando assim 

impossibilitada sua vinculação nestes autos para posterior levantamento 

pelo exequente. Assim, intime-se a parte executada VIVO S/A para no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar o comprovante de pagamento 

correspondente a estes autos. Defiro desde já a expedição de ALVARÁ 

referente aos valores que já se encontram depositados, eis que são 

incontroverso. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique e 

intime-se o exequente para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Barra do Bugres/MT (data registrada 

no sistema). Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500033-04.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ESTI TRIBESS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FEITOSA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA 

RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 0500033-04.2015.8.11.0008 Valor da causa: 

R$ 983,05 ESPÉCIE: [Nota Promissória, Inadimplemento]->CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: ESTI TRIBESS Endereço: RUA 

13, 683, E, CENTRO, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 POLO 

PASSIVO: Nome: EDSON FEITOSA DA SILVA Endereço: RUA CATARINA, 

634, DESCONHECIDO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ficar 

ciente da r. decisao e da penhora realizada nos autos. , 17 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500040-64.2013.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DOS SANTOS ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE MARIA VOLLMER OAB - MT14540/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES OAB - MT0012855A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT13239-A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

Vistos. INDEFIRO a manifestação de excesso de execução apresentada 

no ID 29322302 e seguintes pela empresa executada, primeiro porque 

intempestiva, bem como porque eventual controvérsia quanto ao montante 

do débito a ser inserido no rol de credores da empresa deverá ser sanada 

em sede de recuperação judicial. No mais, CUMPRA-SE de acordo com a 

determinação constante no evento 28076132 (CERTIDÃO DE 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO), e, em seguida, cumpra na integra a sentença 

já proferida, ARQUIVANDO-SE os autos mediante a adoção das 

providências pertinentes. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Barra do 

Bugres/MT, 16 de abril de 2020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-15.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEANDRO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO PROCESSO 

n. 1000043-15.2020.8.11.0008 Valor da causa: R$ 30.160,00 ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: JOSE LEANDRO DA SILVA NETO Endereço: 

Chácara Quebra Cadeira, S/N, Zona Rural, Rodovia MT 343, DENISE - MT - 

CEP: 78380-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO SA 

Endereço: Av. Brasil, 336, Cidade Alta, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 

78390-000 Nome: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Endereço: 

Avenida Alphaville, 779, 10 ANDAR, LADO B, SALA 1.002, Empresarial 18 

do Forte, BARUERI - SP - CEP: 06472-900 Senhor(a): REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para o 

CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, e PROCEDER À CITAÇÃO 

para, querendo, responder a ação no prazo legal, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento, assim como a sua PROCEDER À 

INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 16/07/2020 Hora: 16:00 

MEDIDA LIMINAR: ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. , 

16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 
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cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-25.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JUNHO JOAO SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO NEVES DE OLIVEIRA OAB - MT0015311A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL / SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DECISÃO Processo: 

1000301-25.2020.8.11.0008. AUTOR: JUNHO JOAO SANTOS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL / SA Vistos. Trata-se de Ação de 

Reparação de Danos Materiais c/c Compensação Por Danos Morais com 

Pedido de Tutela Antecipada proposta por JUNHO JOÃO SANTOS DA 

SILVA em face do BANCO DO BRASIL S.A., todos qualificados nos autos. 

Em síntese, consta na inicial que a parte autora em junho de 2018 firmou 

com o Banco requerido acordo de pagamento extrajudicial para quitação 

de compromissos assumidos perante a instituição, o qual se findará no 

mês maio de 2023. Ocorre que, em razão de se encontrar com duas 

parcelas em atraso, o Banco efetuou o bloqueio de seu provento 

percebido neste mês de abril e depositado na conta salário aberta no 

Banco requerido. Com isso, ingressa com a presente ação judicial, 

requerendo em sede de tutela de urgência, a devolução do seu salário o 

mês de março/2020 bloqueado pelo banco requerido, no valor de R$ 

2.582,62 (dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois 

centavos), sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo. Vieram 

os autos conclusos para deliberações. É, em síntese, o relato. DECIDO. 

RECEBO a inicial, pois, preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do 

Código de Processo Civil. DEFIRO o benefício da justiça gratuita (art. 98, 

CPC e art. 468, CNGC). Passo a analisar o pedido de tutela antecipada. A 

Tutela de Urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se 

amparada pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, devendo 

ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. In casu, ficou demonstrado 

nos autos que o salário do mês de março/2020, depositado na conta 

salário do autor (ID 31162022), foi totalmente bloqueado no dia 02/04/2020 

para pagamento do empréstimo CDC (711987), decorrente da operação 

financeira firmada entre o autor e o Banco requerido. Quanto ao perigo da 

demora, se vê que o bloqueio de valores oriundo do provento mensal na 

conta-salário do requerente pode causar prejuízos enormes ao mesmo e à 

sua família, principalmente por se tratar de verba alimentar. Assim, 

existindo elementos comprobatórios das alegações da parte autora, e 

havendo comprovação que a não concessão da medida poderá lhe trazer 

prejuízos, à medida vindicada deve ser acolhida. Ante o exposto, DEFIRO 

a tutela de urgência pleiteada e DETERMINO que o requerido BANCO DO 

BRASIL S.A. devolva ou desbloqueie o salário do autor na conta-salário 

neste mês de abril/2020, no valor de 2.582,62 (dois mil, quinhentos e 

oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos), bem como se abstenha 

de realizar novos bloqueios na conta salário, exceto os valores 

expressamente pactuados e autorizados pelo autor, sob pena de multa 

diária, que arbitro no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitado a R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de responder por eventuais 

perdas e danos pelos prejuízos causados a autora. Considerando as 

regras ordinárias de experiência, bem como a hipossuficiência da parte 

reclamante INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à reclamada o ônus da 

prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

reclamante (art. 373, inc. II do CPC), consignando-se da necessidade de 

apresentação de quaisquer documentos que comprovem a relação jurídica 

com a parte autora. AGENDE-SE data para audiência de conciliação. 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, devendo constar a advertência de 

que, não comparecendo na audiência designada, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, e será proferido julgamento, de plano 

(art. 18, § 1º, da Lei n.º 9.099/95). Faça-se constar na citação, que a 

contestação poderá ser apresentada, em até 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, nos termos do artigo 925 da CNGC/MT. Em 

seguida, INTIME-SE a parte autora para apresentar resposta à 

contestação, se for o caso, no prazo legal. INTIME-SE a parte autora, para 

que compareça na referida audiência, salientando que a sua ausência 

implicará na extinção do feito sem resolução do mérito (art. 51, I da Lei n.º 

9.099/95). Eventuais documentos que, porventura, ainda não foram 

juntados ao processo poderão ser juntados aos autos até, no máximo, a 

data da audiência de instrução e julgamento, devendo, contudo, ser 

juntados preferencialmente no pedido inicial e na contestação. As partes 

deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas 

no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao 

local anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, §2º da 

lei n. 9.099/95). Por fim, tornem-me os autos conclusos. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Barra do Bugres - MT, 15 de abril de 2020. Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-10.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DESOSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DECISÃO Processo: 

1000302-10.2020.8.11.0008. REQUERENTE: JOAO CARLOS DESOSI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização de 

Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela, movida por JOÃO 

CARLOS DESOSI em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., todos devidamente qualificados nos 

autos. Em síntese, narra o requerente que é consumidor dos serviços de 

energia elétrica através da UC 6/50480-3, sempre adimplindo as faturas na 

data de seu vencimento. Não obstante, relata que desde o mês de julho de 

2019 o consumo de kilowatts vem aumentando consideravelmente em 

alguns meses, sem justificativa plausível, cujo consumo é diverso daquele 

utilizado na residência do autor. Argumenta que solicitou uma vistoria no 

medidor de energia, ocasião que a requerida concluiu sobre a 

necessidade de troca do aparelho, todavia, só permite que a solicitação 

seja feita pelo proprietário da UC, ou seja o genitor do autor já falecido, 

sendo que o requerente é o representante do espólio. Com isso, e 

considerando que o valor cobrado nas faturas são abusivos, não 

possuindo consonância com o real consumo daquela UC, requer a 

concessão da tutela de urgência, a fim de que a Requerida se abstenha 

de efetuar a suspensão da energia elétrica na UC 6/5048-3, em 

decorrência das faturas discutidas que se encontram em aberto. Vieram 

os autos conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO. 

RECEBO a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. 

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, vez que presentes os 

requisitos para tal concessão (art. 98, CPC e art. 468, CNGC). Passo a 

análise do pedido de concessão da tutela de urgência. A Tutela de 

Urgência, enquanto modalidade de tutela provisória, encontra-se 
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amparada pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, devendo 

ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). In casu, 

tenho que tais requisitos se encontram configurados. A narrativa do autor, 

prima facie, guarda consonância com os documentos trazidos. De fato, as 

fa turas apresentadas nos autos guardam s ign i f i ca t i va 

desproporcionalidade em relação o consumo dos meses anteriores. No 

mais, demonstrado o perigo de dano, que se refere ao transtorno 

indiscutível que o autor está diante da privação do fornecimento da 

energia elétrica, bem que é fundamental na qualidade de vida de qualquer 

cidadão. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BEM ESSENCIAL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

UNILATERAL. PEDIDO DE LIMINAR PARA A CONCESSIONÁRIA 

ABSTER-SE DE CORTAR O FORNECIMENTO OU RESTABELECE-LO. 

DEFERIMENTO. Cabível a concessão da liminar para determinar a 

abstenção do corte do fornecimento de energia elétrica ou o seu 

restabelecimento, quando discutível o débito apurado unilateralmente pela 

concessionária, dada a essencialidade do serviço prestado que impõe a 

observância aos direitos dos usuários, além de assegurar o exercício do 

direito de acesso à Justiça. Recurso desprovido. (destaques meus; 

0090880-24.2012.8.26.0000 Agravo de Instrumento/Prestação de 

Serviços; Órgão julgador: 27ª Câmara de Direito Privado) (Grifo nosso). 

Portanto, dada à essencialidade dos serviços e caráter, até aqui, 

questionável do débito, DEFIRO a antecipação de tutela para DETERMINAR 

que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica na UC 6/5048-3, em decorrência das faturas discutidas que se 

encontram em aberto até esta data. Para o caso de desatendimento da 

ordem, fixo, desde já, multa de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por 

dia de descumprimento, limitado ao valor de R$ 10.000,00. Atento ao caso 

concreto e, tratando-se de relação consumerista, bem como, 

considerando as regras ordinárias de experiência e a hipossuficiência 

técnica do reclamante, INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, 

inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à parte 

reclamada o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do reclamante (art. 373, inc. II, do CPC). Para justa e 

eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de 

conciliação do Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e 

INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. Conste no 

mandado que o não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; 

advirta-se também que o não comparecimento da parte reclamada à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 

Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, poderá a 

ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à audiência 

de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer CONTESTAÇÃO, escrita ou oral, 

no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Enunciado 04 dos Juizados 

Especiais Cíveis de Mato Grosso, sendo obrigatória, nas causas de valor 

superior a 20 (vinte) salários mínimos, a presença de advogado (art. 9º, 

da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá 

apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, munido 

dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena de 

revelia. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Barra do Bugres/MT, 16 de abril de 2020. Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000794-70.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA INACIA DE SANTANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES (REU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

Vistos. Considerando o disposto no art. 1º (anexo I), da Resolução TJ-MT 

OE nº 09, de 25/07/2019, atribuindo a competência para o processamento 

e julgamento de feitos relativos à saúde pública, em que figura como parte 

o Estado de Mato Grosso individualmente e/ou este em litisconsórcio com 

os demais Municípios do Estado, ajuizados a partir de 30.09.2019 (Portaria 

nº 29/2019-CM), a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca 

de Várzea Grande-MT. Da mesma forma, a competência para a referida 

unidade jurisdicional dos processos que envolvam PRESTAÇÃO 

CONTINUADA, mesmo que em fase de cumprimento de sentença (art. 2º 

da Resolução TJ-MT OE nº 09/2019). Outrossim, e por se tratar de regra 

de competência absoluta (art. 2º da referida Resolução), este Juízo não 

possui mais competência para o julgamento da lide, ou mesmo para dirimir 

eventuais providências tendentes ao cumprimento de sentença proferida 

nos autos, vez que referida medida não pode se dar em prestação 

continuada. Posto isso, DECLARO a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste 

Juizado Especial Cível para o processo e julgamento da causa em 

questão, determinando a remessa dos autos à 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, para regular 

prosseguimento, devendo a Serventia proceder as baixas e anotações 

necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do 

Bugres - MT, 16 de abril de 2020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-70.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NARZI PINTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REU)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REU)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DECISÃO Processo: 

1000298-70.2020.8.11.0008. AUTOR: NARZI PINTO DA SILVA REU: 

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, ELECTROLUX DO 

BRASIL S/A Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c com 

Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada, movida por NARZI PINTO 

DA SILVA, em face de ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA e ELECTROLUX DO BRASIL S.A., todos qualificados nos autos. 

Relata o requerente, em síntese, que na data de 02/12/2019 adquiriu um 

refrigerador TF 55S BP, 431 litros, 110V, Platinum da marca ELECTROLUX, 

pelo valor de R$ 3001,38 (três mil e um reais e trinta e oito centavos) na 

loja da primeira requerida, e que após 60 (sessenta) dias de uso o produto 

apresentou defeito, pois desligou sozinho. Na ocasião, a parte retirou a 

geladeira da tomada e ficou dois dias sem ligá-la, em seguida o produto 

voltou a funcionar. Todavia, o mesmo defeito voltou a ocorrer depois de 

mais 60 (sessenta) dias de uso, mas nessa segunda ocasião a geladeira 

parou de funcionar completamente. Com isso, o autor entrou em contato 

com a primeira requerida na data de 16/03/2020, mas somente na data de 

30/03/2020 a segunda requerida respondeu a sua solicitação, entretanto, 

transcorrido mais de 30 (trinta) dias não houve retorno para informar a 

data de substituição da peça defeituosa, tampouco foi apresentada uma 

alternativa satisfatória para sanar a situação. Desta forma, em razão da 

geladeira ser produto indispensável na residência da parte autora, maneja 

a presente demanda e requer, em sede de tutela antecipada, a concessão 

da medida antecipatória de substituição do produto defeituoso até a 

resolução da lide. Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. 

DECIDO. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos dos 

artigos 319 e 320 do CPC. DEFIRO o pedido de assistência judiciária 
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gratuita, vez que presentes os requisitos para tal concessão (art. 98, CPC 

e art. 468, CNGC). Passo a análise do pedido de concessão da tutela de 

urgência. A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória, 

encontra-se amparada pelo artigo 300, “caput”, do CPC, devendo ser 

concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). In casu, a 

tutela pleiteada não merece deferimento. Isso porque, embora a parte 

autora tenha comprovado a aquisição do produto na loja da primeira 

requerida, não apresentou nos autos nenhum documento capaz de 

comprovar a aquisição do produto com defeito capaz de torná-lo impróprio 

ou inadequado para o uso, tampouco consta recusa da segunda requerida 

em realizar a vistoria técnica no bem ou mesmo prestar a assistência 

técnica necessária para sanar qualquer vício apresentado. Veja que, 

diante dessa situação não há como materializar um dos requisitos 

necessários e indispensáveis para a concessão da tutela almejada, qual 

seja, o fumus boni iuris. Assim sendo, INDEFIRO a tutela antecipada 

pretendida. Considerando as regras ordinárias de experiência, bem como 

a hipossuficiência da reclamante INVERTO o ônus da prova, nos termos 

do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à 

reclamada o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da reclamante (art. 373, inc. II do CPC), consignando-se 

da necessidade de apresentação de quaisquer documentos que 

comprovem a relação jurídica com a parte autora. Com a inversão, fica 

desde já a fornecedora ciente que esta deverá diligenciar para comprovar 

que o produto não apresenta defeito ou que o produto foi substituído ou 

reparados conforme preconiza as leis de proteção ao consumidor. 

AGENDE-SE data para audiência de conciliação/mediação. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida, devendo constar a advertência de que, não 

comparecendo na audiência designada, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, e será proferido julgamento, de plano (art. 18, § 1º, da 

Lei n.º 9.099/95). Faça-se constar na citação, que a contestação poderá 

ser apresentada, em até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, 

nos termos do artigo 925 da CNGC/MT. Juntada a contestação, INTIME-SE 

a parte autora para apresentar impugnação, se for o caso, no prazo legal. 

INTIME-SE a parte autora, para que compareça na referida audiência. 

Eventuais documentos que, porventura, ainda não foram juntados ao 

processo poderão ser juntados aos autos até, no máximo, a data da 

audiência de instrução e julgamento, devendo, contudo, ser juntados 

preferencialmente no pedido inicial e na contestação. As partes deverão 

comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso 

do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, §2º, da lei n. 

9.099/95). Na sequência, CONCLUSOS para deliberações. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 15 de abril 

de 2020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500035-71.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO VICTOR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT13239-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

0500035-71.2015.8.11.0008. REQUERENTE: OSVALDO VICTOR DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: OI S.A, OI MÓVEL S/A Vistos. Considerando que a 

satisfação de todos os créditos concursais[1] da empresa do Grupo 

Econômico a empresa OI S/A se dará perante o Juízo da 7ª Vara 

Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, a extinção da presente execução é 

medida que impõe. Isso porque com a aprovação do Plano de 

Recuperação Judicial (processo nº 1041383-05.2018.8.26.0100) houve a 

novação de todas dívidas da recuperanda (art. 360 e seguintes do Código 

Civil), enquanto que a extinção da presente execução é medida que se 

impõe, em virtude da natureza concursal do crédito perseguido. Aliás, o 

Col. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da matéria, in 

verbis: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO 

DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido”. (STJ, REsp nº 1.272.697-DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

2/6/2015). Destaque-se do v. acórdão o seguinte trecho: “Nesse 

particular, cabe ressaltar que, muito embora seja sui generis a novação 

resultante da concessão da recuperação judicial, pois mantém as 

garantias prestadas por terceiros (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 

02/02/2015), as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. Isso porque, uma 

vez ocorrida a novação, com a constituição de título executivo judicial, 

caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da 

aprovação do plano, não há mais possibilidade de as execuções antes 

suspensas retomar o curso normal”. Consigne-se, ainda, que em se 

tratando do rito adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do 

processo é incompatível, haja vista as disposições trazidas no artigo 2º e 

artigo 53, §4º, ambos da Lei nº 9.099/95, já que nesse tipo de ação a 

celeridade processual e a efetividade devem ser sempre buscadas. 

Portanto, no Juizado Especial não se aplica o artigo 6º, §4º, da Lei nº 

11.101/2005, no que se refere à suspensão da execução em face de 

devedor em recuperação judicial. Por fim, insta salientar que eventual 

controvérsia quanto ao montante do débito deverá ser sanada em sede de 

recuperação judicial. Assim, EXTINGO o presente CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, o que faço com base no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e 

nos artigos 925 e 924, III do CPC, devendo a Serventia confeccionar a 

certidão de habilitação de crédito concursal da quantia apurada nestes 

autos, desde que pleiteado pela parte interessada, a fim de habilitar seu 

crédito perante o Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, assim 

como deverá encaminhar a citada certidão ao escritório de advocacia 

Arnold Wald, nomeada como administradora judicial da recuperanda, 

cabendo à própria exequente requerer a habilitação no feito competente. 

Custas e despesas processuais pela executada, se houver. No mais, 

CUMPRA-SE na integra a sentença já proferida, ARQUIVANDO-SE os 

autos mediante a adoção das providências pertinentes. EXPEÇA-SE o 

necessário. Barra do Bugres/MT, 18 de março de 2020. Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito [1] STJ. Resp 1.447.918 e 1.634.046.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0500116-54.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO RORIVAL BARROS MENDONCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 
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(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT13239-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

0500116-54.2014.8.11.0008. AUTOR(A): ALVARO RORIVAL BARROS 

MENDONCA REU: OI S.A Vistos. EXPEÇA-SE alvará para o levantamento 

do valor da diferença da condenação depositado na Conta Única do TJMT 

(R$ 769,89), conforme comprovante juntado nos ID´s 1457063 e 1457070, 

na conta bancária da advogada do exequente, em atenção ao 

requerimento do ID 1551194, eis que possui poderes especiais para tanto. 

No mais, DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos artigos 

924, inciso II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando 

que foi satisfeita a obrigação. Sem custas e honorários advocatícios. 

ARQUIVE-SE, mediante a adoção das providências pertinentes. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Barra do Bugres/MT, 16 de abril de 

2020. Sílvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001069-53.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALIENE MARIA DE JESUS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS 

PARECIS - PJe AV. Rio Grande do Sul 731-ne , Centro, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 - TELEFONE: (65) 33822440 SENTENÇA 

NÚMERO DO PROCESSO: 1001069-53.2019.8.11.0050 VALOR DA 

CAUSA: R$ 19.851,11 ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária]->BUSCA E 

APREENSÃO (181) REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Advogado do(a) REQUERENTE: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

MT16308-A PARTE REQUERIDA: Nome: DALIENE MARIA DE JESUS 

Endereço: RUA CUIABA, 551, NÉ, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - 

MT - CEP: 78360-000 SENTENÇA Vistos, etc. 1. BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A ajuizou a presente Ação de Busca e Apreensão 

com Pedido de Tutela de Urgência em face de DALIENE MARIA DE JESUS, 

com suporte no Decreto-lei nº 911/69, buscando o bem descrito na inicial. 

2. A liminar foi deferida. O bem foi apreendido e a parte requerida foi 

citada, no entanto, deixando transcorrer o prazo para contestar a ação. 4. 

É o breve relatório. 5. Decido. 6. O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do CPC, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. 7. Ressai dos autos que, regularmente citada para 

contestar a ação, a parte ré deixou transcorrer o prazo legal sem 

apresentação de defesa. 8. O reconhecimento dos efeitos da revelia não 

é absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do 

Código de Processo Civil. 9. No entanto, diante do princípio do livre 

convencimento do juiz, mesmo se não aplicasse os efeitos da revelia, 

tenho que diante das provas apresentadas nos autos, demonstrado 

restou que a pretensão posta na demanda merece acolhimento. 10. Assim, 

decreto a revelia do requerido, o que faço para presumir aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela autora na inicial. 11. O autor 

apresentou nos autos o contrato entabulado entre as partes, 

demonstrando a relação contratual estabelecida, bem como comprovou a 

mora da requerido. 12. O caso, pois, é de se consolidar a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário, ora 

requerente, o qual poderá vender o bem objeto da garantia 

independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer 

outra medida judicial. Não poderá, por certo, vender por preço vil: “Mas o 

credor não poderá vender o bem por preço vil, sob pena de se 

caracterizar abuso de direito” (RT 532/208). 13. Deverá, outrossim, aplicar 

o produto da venda no pagamento de seu crédito e das despesas 

decorrentes, entregando ao devedor o saldo apurado, se houver, tudo 

conforme preceitua o artigo 2º, caput, do Decreto-Lei nº 911/69. 14. Ante 

o exposto, com base nos artigos 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com as 

recentes alterações da Lei nº 10.931/2004, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de consolidar nas 

mãos do autor a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito 

na inicial, observando-se as determinações supra, cuja apreensão liminar 

tornou definitiva. 15. Oficie-se ao Detran, comunicando estar a parte 

autora autorizada a proceder à transferência do bem, expedindo, quando 

for o caso, novo certificado de registro de propriedade em nome do credor 

ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária (art. 

3º, § 1º, Decreto-Lei nº 911/69). 16. P. I.C. 17. Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos. Assinado Digitalmente PEDRO DAVI BENETTI JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001069-53.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALIENE MARIA DE JESUS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS 

PARECIS - PJe AV. Rio Grande do Sul 731-ne , Centro, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 - TELEFONE: (65) 33822440 SENTENÇA 

NÚMERO DO PROCESSO: 1001069-53.2019.8.11.0050 VALOR DA 

CAUSA: R$ 19.851,11 ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária]->BUSCA E 

APREENSÃO (181) REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Advogado do(a) REQUERENTE: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

MT16308-A PARTE REQUERIDA: Nome: DALIENE MARIA DE JESUS 

Endereço: RUA CUIABA, 551, NÉ, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - 

MT - CEP: 78360-000 SENTENÇA Vistos, etc. 1. BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A ajuizou a presente Ação de Busca e Apreensão 

com Pedido de Tutela de Urgência em face de DALIENE MARIA DE JESUS, 

com suporte no Decreto-lei nº 911/69, buscando o bem descrito na inicial. 

2. A liminar foi deferida. O bem foi apreendido e a parte requerida foi 

citada, no entanto, deixando transcorrer o prazo para contestar a ação. 4. 

É o breve relatório. 5. Decido. 6. O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do CPC, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. 7. Ressai dos autos que, regularmente citada para 

contestar a ação, a parte ré deixou transcorrer o prazo legal sem 

apresentação de defesa. 8. O reconhecimento dos efeitos da revelia não 

é absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do 

Código de Processo Civil. 9. No entanto, diante do princípio do livre 

convencimento do juiz, mesmo se não aplicasse os efeitos da revelia, 

tenho que diante das provas apresentadas nos autos, demonstrado 

restou que a pretensão posta na demanda merece acolhimento. 10. Assim, 

decreto a revelia do requerido, o que faço para presumir aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela autora na inicial. 11. O autor 

apresentou nos autos o contrato entabulado entre as partes, 

demonstrando a relação contratual estabelecida, bem como comprovou a 

mora da requerido. 12. O caso, pois, é de se consolidar a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário, ora 

requerente, o qual poderá vender o bem objeto da garantia 

independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer 

outra medida judicial. Não poderá, por certo, vender por preço vil: “Mas o 

credor não poderá vender o bem por preço vil, sob pena de se 

caracterizar abuso de direito” (RT 532/208). 13. Deverá, outrossim, aplicar 

o produto da venda no pagamento de seu crédito e das despesas 
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decorrentes, entregando ao devedor o saldo apurado, se houver, tudo 

conforme preceitua o artigo 2º, caput, do Decreto-Lei nº 911/69. 14. Ante 

o exposto, com base nos artigos 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com as 

recentes alterações da Lei nº 10.931/2004, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de consolidar nas 

mãos do autor a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito 

na inicial, observando-se as determinações supra, cuja apreensão liminar 

tornou definitiva. 15. Oficie-se ao Detran, comunicando estar a parte 

autora autorizada a proceder à transferência do bem, expedindo, quando 

for o caso, novo certificado de registro de propriedade em nome do credor 

ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária (art. 

3º, § 1º, Decreto-Lei nº 911/69). 16. P. I.C. 17. Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos. Assinado Digitalmente PEDRO DAVI BENETTI JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001769-29.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LIJIANE MARQUES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE ISAAC DIAS SOUZA OAB - MT26458/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUDILENA PAULA DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANAQUELLI ITALIA PASQUALLI OAB - MT26764/O-O (ADVOGADO(A))

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de intimar o advogado 

da parte autora para que informe o endereço do Sr. João Dias Marques. 

Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000096-64.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS OAB - MS18946-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. T. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDNA MARCIA CAMPOS DO NASCIMENTO OAB - MT0009882A 

(ADVOGADO(A))

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000096-64.2020.8.11.0050. REQUERENTE: RAFAEL RODRIGO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVIANNE CRISTINA TIBURCIO DA SILVA Vistos, etc. 

Manifeste-se o autor em 05 (cinco) dias Após, vistas ao MP. Em seguida, 

conclusos. CAMPO NOVO DO PARECIS, 14 de abril de 2020. PEDRO DAVI 

BENETTI Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000442-83.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE TAUFMANN LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000442-83.2018.8.11.0050. REQUERENTE: IVANETE TAUFMANN LOPES 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 1. 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da sentença 

proferida nos autos arguindo a existência de omissão e contrariedade. 2. 

Os autos vieram conclusos. 3. Fundamento e Decido. 4. Os embargos de 

declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe 

modificar, em princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois 

simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e 

esclarecer obscuridades porventura encontradas na sentença, consoante 

o disposto no art.1.022 do CPC. 5. Sem maiores delongas, analisando os 

autos verifico que, de fato, as alegações a embargante merecem 

acolhimento. 6. Isto porque analisando a sentença embargada verifico a 

ocorrência de erro material, já que se fizeram constar dois dispositivos ao 

passo que um deles, o do item 27, não faz relação com a fundamentação 

processual. 7. No que tange à data de cessação do benefício, pelos 

extratos apresentados em contestação pela autarquia requerida, verifico 

que a autora recebeu benefício previdenciário até 03.02.2019, de forma 

que a data de cessação do benefício constante na sentença, assim como 

a data de início do auxílio-acidente devem ser retificadas. 8. Por fim, no 

item 32 onde se lê “Benefício Concedido: Auxílio Doença Acidentário”, 

deve-se constar o benefício que prevaleceu na sentença proferida, em 

consonância com a fundamentação, qual seja, AUXÍLIO-ACIDENTE. 9. 

Assim, RECEBO OS EMBARGOS por serem tempestivos e no mérito 

dou-lhe provimento para EXCLUIR do dispositivo da sentença de 

ID24551651 presente no item 27, bem como para retificar o item 26 e onde 

se lê “auxílio-doença até 19.02.2019” passe a constar “auxílio-doença até 

03.02.2019”, e o item 32 para que onde se lê “Benefício concedido: UXÍLIO 

DOENÇA ACIDENTÁRIO. Data do início do benefício: 20.02.2019” passe a 

constar “Benefício concedido: AUXÍLIO ACIDENTE. Data do início do 

benefício: 04.02.2019.” 10. Em consequência, com fundamento no art.487, 

I do CPC, julgo extinto o processo com resolução do mérito. 11. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. 12. P. I.C. 13. Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos. CAMPO NOVO DO PARECIS, 16 de abril de 2020. 

PERO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-17.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000513-17.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:LEANDRO 

BARBOSA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de conciliação do 

Juizado de Campo Novo Data: 28/05/2020 Hora: 16:15 , no endereço: RUA 

RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - 

CEP: 78360-000 . 16 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000523-61.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000523-61.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:CLAUDIA MARIA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI YASHIRO 

POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 
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Sala de conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 02/06/2020 Hora: 

13:30 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . 17 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-32.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000512-32.2020.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Sexta-feira, 17 de Abril de 2020. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-17.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000513-17.2020.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Sexta-feira, 17 de Abril de 2020. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002451-81.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Cuida-se de pleito formulado pela parte reclamante em face da 

sentença proferida nos autos ao argumento, em síntese, que é 

contraditória. Os autos vieram conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Quando 

da prolação da sentença, o juízo, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis. Partindo dessas premissas, vejo óbice no acolhimento do 

pleito dos embargantes, uma vez que não há o que se falar em 

contradição, obscuridade ou omissão, haja vista que a sentença foi 

devidamente fundamentada. Portanto, restou evidente apenas a 

inconformidade da parte embargante em face da sentença proferida, não 

havendo que se falar em contradição, omissão e obscuridade, pois a 

embargante baseia o pedido apenas em fundamentações genéricas. Ante 

o exposto, recebo os embargos de declaração e no mérito não lhes dou 

provimento, eis que não consta contradição, obscuridade e/ou omissão na 

sentença embargada. Sem prejuízo, prossiga-se ao cumprimento da 

sentença anterior. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 06 de abril de 2020. assinado 

digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-16.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO PEDRO ANGELIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONE QUARESMA PESSOA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000526-16.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:TIAGO PEDRO 

ANGELIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO CARLOS GEHRING 

JUNIOR, MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS POLO 

PASSIVO: CLEONE QUARESMA PESSOA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de conciliação do Juizado de Campo 

Novo Data: 02/06/2020 Hora: 13:45 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO 

SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . 

17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010138-92.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA KETLEN DA SILVA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIO ROGERIO DOS REIS CAPISTRANO OAB - MT11617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERENICE HAITO (EXECUTADO)

 

Vistos. A parte exequente requer a penhora por meio do Sistema 

Bacenjud dos ativos encontrados em nome da parte executada, com 

fundamento no artigo 835 do Código de Processo Civil. Pois bem. 

Compulsando os autos, verifico que inexiste óbice para o acolhimento do 

pedido levado a efeito pela parte exequente. Outrossim, o art. 835 do CPC 

é claro ao estabelecer a ordem legal de preferência dos bens que deverão 

ser submetidos a constrição, de modo que torna viável a penhora de 

contas e ativos financeiros em nome da parte executada, conforme 

propugna o exequente. Com efeito, DEFIRO o bloqueio do dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira por meio do sistema Bacen-Jud, 

conforme requerido pela parte exequente. O valor a ser bloqueado será 

no importe do cálculo apresentado pelo credor. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio. Em observância ao disposto na Lei 

13869/2019 caso haja constrição de quantia superior à efetivamente 

executada, pois são atingidas todas as contas da parte executada nas 

diversas instituições financeiras, caso exista saldo para tanto, proceda-se 

a imediata devolução, devendo ficar efetivamente bloqueada o valor da 

execução. Cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, 

INTIME-SE a parte executada para se manifestar no prazo de 05 dias, 

conforme preconiza o artigo 854, §3° do Código de Processo Civil. 

Aportando-se aos autos manifestação informando que o valor bloqueado 

extrapole exacerbadamente o valor para satisfação da dívida, voltem-me 

os autos conclusos, com urgência, para apreciação. Na hipótese de não 

ser encontrado valor, intime a parte exequente para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 25 de março de 2020. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010487-95.2016.8.11.0050
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Parte(s) Polo Ativo:

LIVIO DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CAROLINE PAGNUSSAT OAB - MT19775-O (ADVOGADO(A))

DEISI KOLLING OAB - MT15788/O (ADVOGADO(A))

EVERLY SOARES ROSIAK OAB - MT17866/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MT56543-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

8010487-95.2016.8.11.0050. REQUERENTE: LIVIO DE OLIVEIRA MARTINS 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos. A parte 

exequente requer a penhora por meio do Sistema Bacenjud dos ativos 

encontrados em nome da executada, com fundamento no artigo 835 do 

Código de Processo Civil. Pois bem. Compulsando os autos, verifico que 

inexiste óbice para o acolhimento do pedido levado a efeito pela parte 

exequente. Outrossim, o art. 835 do CPC é claro ao estabelecer a ordem 

legal de preferência dos bens que deverão ser submetidos a constrição, 

de modo que torna viável a penhora de contas e ativos financeiros em 

nome da parte executada, conforme propugna o exequente. Com efeito, 

DEFIRO o bloqueio do dinheiro em depósito ou aplicação financeira por 

meio do sistema Bacen-Jud, conforme requerido pela parte exequente. O 

valor a ser bloqueado será no importe do cálculo apresentado pelo credor. 

Os autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. 

Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio. Em observância ao 

disposto na Lei 13869/2019 caso haja constrição de quantia superior à 

efetivamente executada, pois são atingidas todas as contas da parte 

executada nas diversas instituições financeiras, caso exista saldo para 

tanto, proceda-se a imediata devolução, devendo ficar efetivamente 

bloqueada o valor da execução. Cumprida integralmente ou parcialmente a 

ordem de bloqueio, INTIME-SE a parte executada para se manifestar no 

prazo de 05 dias, conforme preconiza o artigo 854, §3° do Código de 

Processo Civil. Aportando-se aos autos manifestação informando que o 

valor bloqueado extrapole exacerbadamente o valor para satisfação da 

dívida, voltem-me os autos conclusos, com urgência, para apreciação. Na 

hipótese de não ser encontrado valor, intime a parte exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 25 de 

março de 2020. assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000088-58.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEILOR ANTONIO FOLLE (EXECUTADO)

 

Vistos. A parte exequente requer a penhora por meio do Sistema 

Bacenjud dos ativos encontrados em nome da parte executada, com 

fundamento no artigo 835 do Código de Processo Civil. Pois bem. 

Compulsando os autos, verifico que inexiste óbice para o acolhimento do 

pedido levado a efeito pela parte exequente. Outrossim, o art. 835 do CPC 

é claro ao estabelecer a ordem legal de preferência dos bens que deverão 

ser submetidos a constrição, de modo que torna viável a penhora de 

contas e ativos financeiros em nome da parte executada, conforme 

propugna o exequente. Com efeito, DEFIRO o bloqueio do dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira por meio do sistema Bacen-Jud, 

conforme requerido pela parte exequente. O valor a ser bloqueado será 

no importe do cálculo apresentado pelo credor. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio. Em observância ao disposto na Lei 

13869/2019 caso haja constrição de quantia superior à efetivamente 

executada, pois são atingidas todas as contas da parte executada nas 

diversas instituições financeiras, caso exista saldo para tanto, proceda-se 

a imediata devolução, devendo ficar efetivamente bloqueada o valor da 

execução. Cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, 

INTIME-SE a parte executada para se manifestar no prazo de 05 dias, 

conforme preconiza o artigo 854, §3° do Código de Processo Civil. 

Aportando-se aos autos manifestação informando que o valor bloqueado 

extrapole exacerbadamente o valor para satisfação da dívida, voltem-me 

os autos conclusos, com urgência, para apreciação. Na hipótese de não 

ser encontrado valor, intime a parte exequente para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 24 de março de 2020. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000695-71.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR CAMILO ROMBALDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ISAAC SOUZA OAB - GO49589 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLANKLYN WESLEY CORREIA COSTA (EXECUTADO)

PRYSCILLA MARYS SUEZA TAYANO (EXECUTADO)

 

A parte exequente requer a penhora por meio do Sistema Bacenjud dos 

ativos encontrados em nome da executada, com fundamento no artigo 835 

do Código de Processo Civil. Pois bem. Compulsando os autos, verifico 

que inexiste óbice para o acolhimento do pedido levado a efeito pela parte 

exequente. Outrossim, o art. 835 do CPC é claro ao estabelecer a ordem 

legal de preferência dos bens que deverão ser submetidos a constrição, 

de modo que torna viável a penhora de contas e ativos financeiros em 

nome da parte executada, conforme propugna o exequente. Com efeito, 

DEFIRO o bloqueio do dinheiro em depósito ou aplicação financeira por 

meio do sistema Bacen-Jud, conforme requerido pela parte exequente. O 

valor a ser bloqueado será no importe do cálculo apresentado pelo credor. 

Os autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. 

Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio. Em observância ao 

disposto na Lei 13869/2019 caso haja constrição de quantia superior à 

efetivamente executada, pois são atingidas todas as contas da parte 

executada nas diversas instituições financeiras, caso exista saldo para 

tanto, proceda-se a imediata devolução, devendo ficar efetivamente 

bloqueada o valor da execução. Cumprida integralmente ou parcialmente a 

ordem de bloqueio, INTIME-SE a parte executada para se manifestar no 

prazo de 05 dias, conforme preconiza o artigo 854, §3° do Código de 

Processo Civil. Aportando-se aos autos manifestação informando que o 

valor bloqueado extrapole exacerbadamente o valor para satisfação da 

dívida, voltem-me os autos conclusos, com urgência, para apreciação. Na 

hipótese de não ser encontrado valor, intime a parte exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 24 de 

março de 2020. assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010206-76.2015.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AMABILI KATIANNE NUNES CINTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ERNANI KUHN OAB - 383.768.141-68 (REPRESENTANTE)

WILBER NORIO OHARA OAB - MT8261-O (ADVOGADO(A))

CLAUDENY MARTINS REZENDE OAB - 384.370.741-34 (REPRESENTANTE)

 

Vistos. A parte exequente requer a penhora por meio do Sistema 

Bacenjud dos ativos encontrados em nome dos executados, com 

fundamento no artigo 835 do Código de Processo Civil. Pois bem. 

Compulsando os autos, verifico que inexiste óbice para o acolhimento do 

pedido levado a efeito pela parte exequente. Outrossim, o art. 835 do CPC 

é claro ao estabelecer a ordem legal de preferência dos bens que deverão 

ser submetidos a constrição, de modo que torna viável a penhora de 

contas e ativos financeiros em nome da parte executada, conforme 

propugna o exequente. Com efeito, DEFIRO o bloqueio do dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira por meio do sistema Bacen-Jud, 
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conforme requerido pela parte exequente. O valor a ser bloqueado será 

no importe do cálculo apresentado pelo credor. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio. Em observância ao disposto na Lei 

13869/2019 caso haja constrição de quantia superior à efetivamente 

executada, pois são atingidas todas as contas da parte executada nas 

diversas instituições financeiras, caso exista saldo para tanto, proceda-se 

a imediata devolução, devendo ficar efetivamente bloqueada o valor da 

execução. Cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, 

INTIME-SE a parte executada para se manifestar no prazo de 05 dias, 

conforme preconiza o artigo 854, §3° do Código de Processo Civil. 

Aportando-se aos autos manifestação informando que o valor bloqueado 

extrapole exacerbadamente o valor para satisfação da dívida, voltem-me 

os autos conclusos, com urgência, para apreciação, atentando-se a Sra. 

Gestora o disposto na Ordem de Serviço n° 001/2020. Na hipótese de não 

ser encontrado valor, intime a parte exequente para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 24 de março de 2020. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001820-40.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO VIERO (EXECUTADO)

 

Vistos. A parte exequente requer a penhora por meio do Sistema 

Bacenjud dos ativos encontrados em nome do executado, com 

fundamento no artigo 835 do Código de Processo Civil. Pois bem. 

Compulsando os autos, verifico que inexiste óbice para o acolhimento do 

pedido levado a efeito pela parte exequente. Outrossim, o art. 835 do CPC 

é claro ao estabelecer a ordem legal de preferência dos bens que deverão 

ser submetidos a constrição, de modo que torna viável a penhora de 

contas e ativos financeiros em nome da parte executada, conforme 

propugna o exequente. Com efeito, DEFIRO o bloqueio do dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira por meio do sistema Bacen-Jud, 

conforme requerido pela parte exequente. O valor a ser bloqueado será 

no importe do cálculo apresentado pelo credor. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio. Em observância ao disposto na Lei 

13869/2019 caso haja constrição de quantia superior à efetivamente 

executada, pois são atingidas todas as contas da parte executada nas 

diversas instituições financeiras, caso exista saldo para tanto, proceda-se 

a imediata devolução, devendo ficar efetivamente bloqueada o valor da 

execução. Cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, 

INTIME-SE a parte executada para se manifestar no prazo de 05 dias, 

conforme preconiza o artigo 854, §3° do Código de Processo Civil. 

Aportando-se aos autos manifestação informando que o valor bloqueado 

extrapole exacerbadamente o valor para satisfação da dívida, voltem-me 

os autos conclusos, com urgência, para apreciação. Na hipótese de não 

ser encontrado valor, intime a parte exequente para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 24 de março de 2020. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-13.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

J D DE LEMES E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA MANSUR SCHIMITH OAB - MT8161/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA PATRICIA LOURENCO DE JESUS (REQUERIDO)

 

Vistos. A parte exequente requer a penhora por meio do Sistema 

Bacenjud dos ativos encontrados em nome dos executados, com 

fundamento no artigo 835 do Código de Processo Civil. Pois bem. 

Compulsando os autos, verifico que inexiste óbice para o acolhimento do 

pedido levado a efeito pela parte exequente. Outrossim, o art. 835 do CPC 

é claro ao estabelecer a ordem legal de preferência dos bens que deverão 

ser submetidos a constrição, de modo que torna viável a penhora de 

contas e ativos financeiros em nome da parte executada, conforme 

propugna o exequente. Com efeito, DEFIRO o bloqueio do dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira por meio do sistema Bacen-Jud, 

conforme requerido pela parte exequente. O valor a ser bloqueado será 

no importe do cálculo apresentado pelo credor. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio. Em observância ao disposto na Lei 

13869/2019 caso haja constrição de quantia superior à efetivamente 

executada, pois são atingidas todas as contas da parte executada nas 

diversas instituições financeiras, caso exista saldo para tanto, proceda-se 

a imediata devolução, devendo ficar efetivamente bloqueada o valor da 

execução. Cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, 

INTIME-SE a parte executada para se manifestar no prazo de 05 dias, 

conforme preconiza o artigo 854, §3° do Código de Processo Civil. 

Aportando-se aos autos manifestação informando que o valor bloqueado 

extrapole exacerbadamente o valor para satisfação da dívida, voltem-me 

os autos conclusos, com urgência, para apreciação. Na hipótese de não 

ser encontrado valor, intime a parte exequente para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 24 de março de 2020. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002226-61.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GEZILENE PEREIRA MIRANDA STRAUB (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA OAB - MT23340/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO BORGES PEREIRA (EXECUTADO)

 

Vistos. A parte exequente requer a penhora por meio do Sistema 

Bacenjud dos ativos encontrados em nome da parte executada, com 

fundamento no artigo 835 do Código de Processo Civil. Pois bem. 

Compulsando os autos, verifico que inexiste óbice para o acolhimento do 

pedido levado a efeito pela parte exequente. Outrossim, o art. 835 do CPC 

é claro ao estabelecer a ordem legal de preferência dos bens que deverão 

ser submetidos a constrição, de modo que torna viável a penhora de 

contas e ativos financeiros em nome da parte executada, conforme 

propugna o exequente. Com efeito, DEFIRO o bloqueio do dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira por meio do sistema Bacen-Jud, 

conforme requerido pela parte exequente. O valor a ser bloqueado será 

no importe do cálculo apresentado pelo credor. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio. Em observância ao disposto na Lei 

13869/2019 caso haja constrição de quantia superior à efetivamente 

executada, pois são atingidas todas as contas da parte executada nas 

diversas instituições financeiras, caso exista saldo para tanto, proceda-se 

a imediata devolução, devendo ficar efetivamente bloqueada o valor da 

execução. Cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, 

INTIME-SE a parte executada para se manifestar no prazo de 05 dias, 

conforme preconiza o artigo 854, §3° do Código de Processo Civil. 

Aportando-se aos autos manifestação informando que o valor bloqueado 

extrapole exacerbadamente o valor para satisfação da dívida, voltem-me 

os autos conclusos, com urgência, para apreciação. Na hipótese de não 

ser encontrado valor, intime a parte exequente para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 24 de março de 2020. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-66.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE APARECIDA HUNGARO TONIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DO PRADO GUNTHEN OAB - MT0003976A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000275-66.2018.8.11.0050 Nome: ALINE APARECIDA HUNGARO TONIN 
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Endereço: RUA GOIAS 931 NE, 65-99605-3647, CENTRO, CAMPO NOVO 

DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: VIVO S.A. Endereço: Avenida 

AV GETULIO VARGAS , 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da petição da parte reclamada. Campo Novo do Parecis-MT, 

Quinta-feira, 16 de Abril de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001953-82.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA PEIXOTO BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1001953-82.2019.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso 

inominado foi interposto tempestivamente. Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte Recorrida, 

apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias. 

Campo Novo do Parecis - MT, Quinta-feira, 16 de Abril de 2020. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002445-74.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON FERNANDO DA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318-O (ADVOGADO(A))

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1002445-74.2019.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso 

inominado foi interposto tempestivamente. Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte Recorrida, 

apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias. 

Campo Novo do Parecis - MT, Quinta-feira, 16 de Abril de 2020. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-50.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARCOS SALVADORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000817-50.2019.8.11.0050 Nome: RAFAEL MARCOS SALVADORI 

Endereço: RUA TRINTA, 10, QD 353, JD DAS PALMEIRAS, CAMPO NOVO 

DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 CERTIDÃO Nos termos da legislação processual em vigor, 

Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar a parte 

Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição da 

parte reclamada. Campo Novo do Parecis-MT, Quinta-feira, 16 de Abril de 

2020. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-47.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEANDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000328-47.2018.8.11.0050 Nome: JOSE LEANDRO DOS SANTOS 

Endereço: RUA UIRAPURU, LOTE 10, QUADRA 351, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: 

VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1.300, Avenida Getúlio Vargas- 

Centro, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 CERTIDÃO Nos termos 

da legislação processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono 

este feito a fim de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca da petição da parte reclamada. Campo Novo do 

Parecis-MT, Quinta-feira, 16 de Abril de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-82.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MAYANE DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000358-82.2018.8.11.0050 Nome: MAYANE DE SOUSA SILVA Endereço: 

RUA. UIRAPURU, 1795, QDA. 35, JARDIM DAS PALMEIRAS, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 CERTIDÃO Nos termos da 

legislação processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este 

feito a fim de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca da petição da parte reclamada. Campo Novo do Parecis-MT, 

Sexta-feira, 17 de Abril de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002007-48.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JUNIOR TECH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1002007-48.2019.8.11.0050 Nome: MARCOS JUNIOR TECH Endereço: 

RUA CARDEAL, QUADRA 298 lOTE 06a, APT 04, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: 

BANCO BRADESCO SA Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3445, 

AGENCIA, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 CERTIDÃO Nos termos 

da legislação processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono 

este feito a fim de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca da petição da parte reclamada. Campo Novo do 

Parecis-MT, Sexta-feira, 17 de Abril de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Comarca de Campo Verde
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1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003077-97.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE JESUS ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1003077-97.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 335.829,72 ESPÉCIE: [Interpretação / Revisão de Contrato] 

POLO ATIVO: Nome: FABIO DE JESUS ARAUJO Endereço: Rua São Pedro 

da Cipa, 286, Belvedere, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO 

PASSIVO: Nome: GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP Endereço: Avenida 

Santa Maria, 1465, Jardim Ipanema, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES de que foi designada 

audiência de Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: SALA 1 - PROCESSUAL 

Data: 15/07/2020 Hora: 17:30 no presente feito, devendo as partes 

comparecerem no horário marcado sob pena de se sujeitarem às sanções 

e presunções previstas em lei, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. CAMPO VERDE-MT, 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) MARIA IZABEL BORECKI Gestor de Secretaria Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas 

respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000863-02.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE SOUZA RANGEL OAB - RO2464 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO MIRANDA DOS SANTOS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000863-02.2020.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 104.720,00 ESPÉCIE: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE (1707) POLO ATIVO: RESIDENCIAL CAMPO VERDE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: FRANCISCO DE SOUZA RANGEL POLO PASSIVO: BRUNO 

MIRANDA DOS SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, conforme 

preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento 

no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em 

"Serviços", "Guias", "Emitir Guia", Diligência", devendo comprovar nos 

autos o pagamento. CAMPO VERDE, 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002019-59.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD OAB - MT24809/O-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELLE POLYANA ROCHA OAB - MT24931/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. G. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o 

prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação do(a) REQUERIDO: ROSE MAGNA GARCIA PEREIRA, razão 

pela qual, impulsiono os presentes autos, para intimação da parte autora, 

no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se, requerendo o que entender 

de direito, para o prosseguimento do feito. . CAMPO VERDE, 17 de abril de 

2020. MARIA IZABEL BORECKI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 

78840-000 TELEFONE: (66) 34192418
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002042-05.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1002042-05.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 300.000,00 ESPÉCIE: PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: 

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GILMAR GONCALVES ROSA POLO PASSIVO: APARECIDA VOINE DE 

SOUZA NERI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à contestação e 

documentos apresentados pela(s) parte(s) requerida(s), conforme dispõe 

o art. 350 do Código de Processo Civil. CAMPO VERDE, 17 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002158-11.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA INES NOSCHANG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER OAB - 

MT16311/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1002158-11.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 10.407,69 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) POLO 

ATIVO: MAIRA INES NOSCHANG ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER, FLAVIO 

LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER POLO PASSIVO: LOJAS 

AMERICANAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à 

contestação e documentos apresentados pela(s) parte(s) requerida(s), 

conforme dispõe o art. 350 do Código de Processo Civil. CAMPO VERDE, 

17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002093-16.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIENE MORA DE MIRANDA LINDEN - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1002093-16.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 80.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) POLO 

ATIVO: FRANCIENE MORA DE MIRANDA LINDEN - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: DEMERCIO LUIZ GUENO POLO PASSIVO: BANCO DO 

BRASIL SA ADVOGADO(S) DO RECLAMADO: SERVIO TULIO DE 

BARCELOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à contestação e 

documentos apresentados pela(s) parte(s) requerida(s), conforme dispõe 

o art. 350 do Código de Processo Civil. CAMPO VERDE, 17 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 
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(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001904-38.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL ANA ZANATTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT17563-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1001904-38.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 52.689,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: RAQUEL ANA ZANATTO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: GUSTAVO SOARES BONIFACIO POLO PASSIVO: GENTILIN 

E BIAZON LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMADO: LUIZ GUSTAVO 

DERZE VILLALBA CARNEIRO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à 

contestação e documentos apresentados pela(s) parte(s) requerida(s), 

conforme dispõe o art. 350 do Código de Processo Civil. CAMPO VERDE, 

17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002797-29.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO TEIXEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. CAMPO VERDE, 17 DE ABRIL DE 2020

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000166-15.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, considerando que não houve 

pedido de esclarecimento quanto ao laudo pericial, bem como o INSS, 

intimado, quedou-se inerte, IMPULSIONO OS AUTOS para as partes, no 

prazo sucessivo de 15 dias, apresentar alegações finais. Campo Verde, 

17 de Abril de 2020

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92226 Nr: 1405-13.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armarinhos J. L. Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algobom Indústria e Comércio de Produtos 

Têxteis Ltda, Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA DE ALMEIDA 

CASTRO MOURY FERNANDES - OAB:45246, Nelson Willians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11065/A

 Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos para a intimação 

da parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste 

quanto à impugnação apresentada pelos executados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125324 Nr: 3493-53.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDENBERG SILVA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Willians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11065/A

 Certifico e dou fé que a parte devedora, foi intimada via dje, todavia até a 

presente data não se manifestou, razão pela qual, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA O EXEQUENTE, no prazo de 15 dias, manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140511 Nr: 612-69.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Ferreira Ciciliato, Joselito Barrachi 

Marzinotti, Nubia Maria Gonçalves Pereira Marzinotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA providenciar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, devendo, para tanto, retirar a guia no "site" do TJMT e comprovar 

no processo.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139206 Nr: 10511-28.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Fidelis de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TEREZINHA FIDELIS DE DEUS, Cpf: 

27026108115. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE em face de TEREZINHA FIDELIS DE DEUS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de tributária, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6148/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 21/11/2017

 - Valor Total: R$ 3.153,03 - Valor Atualizado: R$ 3.153,03 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Execução FiscalDespacho.Vistos etc.Cite-se a Parte 

executada na forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pague a dívida com juros, multa de mora, custas processuais e encargos 

indicados na petição inicial ou garanta a execução.Fixo honorários 

advocatícios provisórios em 20% do valor final da conta, reduzidos pela 

metade em caso de pronto pagamento, na forma do art. 827, § 1º, do 

NCPC, combinado com art. 1º, parte final, da LEF.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 22 de agosto 

de 2019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Castro Pini, 

digitei.

Campo Verde, 31 de março de 2020

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95262 Nr: 2438-38.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrovenci - Comércio, Importação, Exportação e 

Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Peninsula Fertilizantes, Octante Securitizadora 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP, RODRIGO SHIRAI - OAB:25781

 Tendo em vista a devolução das missivas, IMPULSIONO OS AUTOS para 

as partes apresentarem suas alegações finais, bem como para solicitarem 

o que entendem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118524 Nr: 487-38.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Muller Bender & Cia. Ltda, Rodrigo 

Muller Bender, Rodolfo de Almeida Cinto, Luciana Gasparetto Prestes 

Bender, ANNA ELISA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a devolução 

da carta precatória, devendo solicitar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146123 Nr: 3104-34.2018.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vlademir Marques Penteado-ME, Vlademir Marques 

Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo José de Oliveira 

Gonzaga - OAB:7166-B, Glauber Eduardo de Arruda Campos - 

OAB:0AB/MT 8.890, Luiz Gustavo Derze Vilalba Carneiro - 

OAB:17563/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:SC/8.927

 IMPULSIONO OS AUTOS para a parte autora solicitar o que entender de 

direito, no prazo de 15 dias.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000352-38.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIVALDO ALMANDES FRANCA (REQUERIDO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(a, es), acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça, e nada sendo requerido no prazo de 5 (cinco) dias, os autos 

serão arquivados. Campo Verde-MT, 16 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001906-42.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOIZES RODRIGUES LOPES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1001906-42.2018.8.11.0051 Ação de cobrança Vistos etc. 

MOIZÉS RODRIGUES LOPES opôs embargos de declaração em face da 

sentença de id. 21154425 alegando omissão no tocante à omissão de 

fixação de honorários decorrentes da extinção, sem resolução de mérito, 

da lide principal (id. 24613405). Certificada a tempestividade dos 

declaratórios, a parte adversa apresentou contrarrazões aos 

declaratórios, alegando seu descabimento (id. 26548433). Ademais, houve 

a interposição de recurso de apelação pelo requerido BANCO BRADESCO 

CARTÕES S/A (id. 25119014). Os autos vieram-me conclusos. É o relato 

do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. I – DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. É cediço que, de acordo com os alicerces em que se 

suplanta a estrutura organizacional implementada no ordenamento jurídico, 

os embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

de qualquer decisão judicial, para que complete o provimento jurisdicional, 

quando omisso ponto fundamental, o esclareça em seus pontos obscuros 

— obscuridade nas razões desenvolvidas — ou, finalmente, promova 

reparações ou elimine eventuais contradições traçadas entre a 

fundamentação e a conclusão que porventura padeça. Em síntese, 

pode-se simbolizar, retratando que, os embargos de declaração têm por 

desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erro 

material que a redação do texto do provimento jurisdicional eventualmente 
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ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da decisão, mas, na 

verdade, integrativo, a teor da interpretação do art. 1.022 do NCPC. Ao 

discorrer a respeito desses requisitos FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO 

JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA esclarecem, de maneira simples e clara, qual 

o entendimento a respeito de cada um destes: Considera-se omissa a 

decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos 

relevantes lançados pelas partes [...]; c) ausência de questões de ordem 

pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não 

tenham sido suscitadas pelas partes. A decisão é obscura quando 

ininteligível, quer porque mal redigida, quer porque escrita à mão com letra 

ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse 

requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar 

esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições 

entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição 

entre a fundamentação e a decisão. (Curso de direito processual civil, v. 

3. Salvador: Juspodivm, 2008.p. 177). Importante mencionar, ainda, que o 

cabimento dos embargos de declaração, na nova sistemática, alcança as 

mesmas hipóteses elencadas no CPC de 1973, incluindo apenas os casos 

de erro material, já amplamente admitido pelos tribunais quando da análise 

de processos sob a vigência do código antigo. Todavia, não se 

desconhece que, excepcionalmente, os embargos de declaração podem 

reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na medida em 

que reste evidenciada a necessidade de se perquirir determinado 

fundamento não abordado no veredicto vergastado ou, ainda, o interesse 

recursal, sob o signo de prequestionamento de questão constitucional ou 

federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de efeitos infringentes, na 

hipótese factual em que a modificação do julgado decorre, como 

consequência etiológica necessária, do próprio provimento dos embargos 

— ou seja, como consectário lógico da correção do erro material 

manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da omissão ou da 

extinção extirpação da correção. Fixadas tais premissas, constata-se que 

a parte requerida/reconvinte alega omissão no decisum, pois, segundo o 

argumentado, não houve fixação de honorários em virtude da extinção da 

lide principal. Entretanto, sem digressões outras, denota-se que 

flagrantemente incabível a alegação da parte embargante, porquanto em 

simples leitura da decisão guerreada é possível verificar que houve a 

fixação da verba sucumbencial mencionada: CONDENO, ainda a parte 

requerente/reconvida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa da 

ação principal e em 10% sobre o valor da condenação na reconvenção, 

nos temros do art. 85, §§ 1º e 2º, incisos I à IV, do NCPC. Neste cenário, 

sem perder de vista a vexata quaestio trazida pela parte embargante, 

onde pretende a reforma da decisão, tem-se que os embargos não 

merecem prosperar, já que sua insurgência não consiste em omissão, 

contradição, obscuridade ou erro material do decisum embargado a 

ensejar suprimento ou esclarecimento e atribuir o almejado efeito 

infringente. Diante do exposto, por não restarem demonstradas quaisquer 

das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, REJEITO os embargos 

declaratórios formulados nos autos e, por conseguinte, MANTENHO 

incólume a decisão objurgada. II – DO RECURSO DE APELAÇÃO. 

Consoante se extrai do acima delineado, a lide principal restou extinta, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do NCPC, em virtude 

da perda superveniente do interesse de agir. Neste passo, imprescindível 

registrar que a atual sistemática implementada pelo novo Código de 

Processo Civil prevê a possibilidade de análise acerca do juízo de 

retratação nas hipóteses de sentença extintiva, in verbis: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: [...] § 7º Interposta a apelação em qualquer 

dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias 

para retratar-se. Doutrinando sobre o tema ora em debate, com a clareza 

que lhes é peculiar, NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE 

NERY, asseveram que: §7º: 32, Manifestação do juiz sobre a apelação. O 

dispositivo comentado confere ao juiz a oportunidade de retratação, em 

cinco dias, caso se convença das razões expostas pelo apelante na 

impugnação à sentença processual que extinguiu o processo sem 

resolução do mérito, caso em que poderá modificar a sentença e 

determinar o regular prosseguimento do feito ou, se for possível, proferir 

sentença de resolução de mérito. (In Comentários ao Código de Processo 

Civil, 2º Triagem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1116). 

Lapidar, nesse mesmo sentido, são os ensinamentos de JOSÉ MIGUEL 

GARCIA MEDINA, para quem: X. Recurso contra decisão terminativa e 

juízo de retratação. De acordo com o § 7.º do art. 485 do CPC/2015, 

admite-se juízo de retração, se interposta apelação contra sentença 

terminativa. Repete-se, aqui, regra prevista também no art. 331, § 1.º, do 

CPC/2015. Aplica-se a regra também em caso de agravo de instrumento 

interposto contra decisão interlocutória terminativa. O cabimento do agravo 

de instrumento em tal caso é referido no parágrafo único do art. 354 do 

CPC/2015, mas aplica-se, a nosso ver, também ao caso de indeferimento 

parcial da petição inicial (no mesmo sentido, cf. Enunciado 103 do FPPC; 

sobre o juízo de retratação no agravo de instrumento, cf. § 1.º do art. 

1.018 do CPC/2015). (Novo Código de Processo Civil Comentado, Revista 

dos Tribunais, 2ª Edição, ano 2015, p. 788/789). Entretanto, ao incursionar 

o exame a respeito das nuances que envolvem o caso submetido à 

apreciação percebe-se que as razões da apelação limitam-se à análise 

meritória da reconvenção, especificamente quanto à indenização fixada 

em favor do requerido/reconvinte. Logo, PREJUDICADO o juízo de 

retratação, eis que a irresignação não é correlata à extinção da lide 

principal. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo 

Verde/MT, 16 de abril de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001681-22.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI BUENO DE MORAES (REQUERIDO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, referente a 

diligência na zona RURAL, devendo ser emitida Guia de Diligências no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

https://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico, comprovando 

nos autos o respectivo pagamento, para cumprimento de mandado, sob 

pena de extinção. Campo Verde-MT, 16 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000398-61.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE FERREIRA DAMASCENO (REQUERIDO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, referente a 

diligência na zona urbana, devendo ser emitida Guia de Diligências no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

https://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico, comprovando 

nos autos o respectivo pagamento, para cumprimento de mandado, sob 

pena de extinção. Campo Verde-MT, 16 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000455-79.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALISSON ANTUNES VIEIRA OAB - PR60275 (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA OAB - SP0123405A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA GUANABARA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS MARTINS OAB - SP46153 (ADVOGADO(A))

NASSER RAJAB OAB - SP111536 (ADVOGADO(A))

JULIO SANTANA ROSA NETO OAB - MT23731/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000455-79.2018.8.11.0051 Vistos etc. Trata-se de ação de 

busca e apreensão movida por SCANIA ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em face de TRANSPORTADORA GUANABARA 

LTDA, ambos qualificados nos autos, visando à apreensão de 27 (vinte e 
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sete) bens móveis. Deferida a liminar (id. 13656941), o oficial de justiça 

notícia a apreensão de 08 (oito) veículos (id. 14056364). Ato contínuo, a 

parte requerida apresenta contestação, arguindo, preliminarmente, a 

incompetência do juízo para apreensão de bens essenciais para 

execução do plano de recuperação judicial e a necessidade da cassação 

da medida, com consequente restituição dos bens a empresa 

recuperanda. No mérito, alega o excesso de cobrança e requer a 

condenação da autora ao pagamento das diferenças econômicas que a 

presente ação causou no balanço da recuperação judicial (id. 1442649). O 

Juízo de Primavera do Leste informa que os bens não foram localizados 

para apreensão naquela Comarca (id. 14471846). A parte autora impugna 

a contestação e requer seja prolatada sentença parcial de procedência da 

ação (ids. 20403521 e 26618646). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

I. DAS PRELIMINARES. De proêmio, extrai-se dos autos que a parte 

requerida alega a incompetência do juízo para apreensão de bens 

essenciais para execução do plano de recuperação judicial e a 

necessidade da cassação da medida, bem como aduz ausência de 

interesse de agir em face ao cumprimento do plano de recuperação 

judicial. Todavia, razão não lhe assiste. Isso porque, o fato da empresa 

requerida se encontrar em processo de recuperação judicial não é capaz 

de alterar a competência do Juízo, eis que inexiste conexão entre a ação 

de Busca e Apreensão em epígrafe e a recuperação judicial que tramitou 

na 1ª Vara desta Comarca. Ademais, embora não se desconheça que a 

competência do juízo da recuperação judicial, com fulcro no §3º do art. 49, 

da Lei 11.101/2005, para analisar a essencialidade de determinados bens 

da recuperanda para a sua atividade empresarial, proibindo a sua venda 

ou a retirada do estabelecimento da devedora, mesmo em se tratando de 

bens gravados com alienação fiduciária, tem-se que essa análise ocorre 

nos autos da própria recuperação judicial. Por oportuno, o próprio Superior 

Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento: AGRAVO INTERNO NO 

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS ESSENCIAIS À 

ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA 

DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Apesar de o credor titular da posição de 

proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos 

efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar 

se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas 

hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do 

devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial (art. 

49, §3º, da Lei 11.101/05). Precedentes. 2. Estabelecida a competência do 

juízo em que se processa a recuperação judicial. 3. Agravo interno não 

provido. (STJ, AgInt no CC 149.798/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018). Sendo assim, 

inconteste que a ação de busca e apreensão deve tramitar no juízo em 

que foi originalmente distribuída, ou seja, nesta 2ª Vara, ficando apenas a 

eventual análise da essencialidade do bem sujeita ao juízo da recuperação 

judicial em trâmite perante a 1º Vara desta Comarca. Não obstante, 

importante advertir que o Juízo da 1ª Vara desta Comarca, depois de 

comprovado o cumprimento pela empresa TRANSPORTADORA 

GUANABARA LTDA das obrigações vencíveis no prazo previsto no art. 

61 da Lei nº 11.101/05, decretou o encerramento de sua ação de 

recuperação judicial (código 83279 – decisão datada de 01.08.2018), 

razão pela qual não há falar em análise da essencialidade dos bens objeto 

da presente ação ou, ainda, na restituição dos bens apreendidos. A 

propósito, desde o esgotamento do prazo de suspensão previsto no § 4º 

do art. 6º desta Lei de Recuperação Judicial, surgiu para o credor 

fiduciário a possibilidade de buscar a satisfação de seu crédito de maneira 

extraconcursal, valendo-se, para tanto, da garantia antes ofertada pela 

recuperanda, sem que se faça necessária qualquer autorização judicial 

expressa para tanto. Prosseguindo a análise do processo, em atenção 

aos argumentos trazidos na contestação, notadamente a preliminar de 

ilegitimidade em razão do cumprimento do plano de recuperação, 

importante registrar que a teor do disposto no art. 49, § 3º, da Lei 

11.101/05, o crédito fiduciário não se sujeita aos efeitos da recuperação 

judicial. In verbis: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os 

créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (…) § 3º. 

Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens 

móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente 

vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de 

irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações 

imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de 

domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial 

e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições 

contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, 

contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o 

desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens 

de capital essenciais a sua atividade empresarial. Como visto, a norma 

legal garantiu o direito de propriedade do credor fiduciário em detrimento 

das faculdades que se atribuem à empresa recuperanda para a 

superação de crise econômico-financeira. Neste ponto, inclusive, a fim de 

afastar qualquer argumento tendente a indicar ocorrência de novação 

recuperacional do crédito ora discutido, faz-se necessário mencionar que 

da ata de assembleia de credores acostada ao processo código 83279 

extrai-se que a credora SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA participou do ato apenas como ouvinte, porquanto seus créditos 

foram excluídos da recuperação. Não é demais deixar aqui consignado, de 

igual modo, que apesar de negar seu inadimplemento contratual, a parte 

requerida não apresentou um documento sequer comprovando a 

regularidade dos pagamentos ou, ainda, a purgação da mora. Sendo 

assim, REJEITO as preliminares arguidas e INDEFIRO o pedido de 

cassação dos efeitos da liminar e restituição dos bens apreendidos. II – 

DO JULGAMENTO IMEDIATO PARCIAL DO MÉRITO. Denota-se que em sua 

exordial a parte autora pleiteia a busca e apreensão de 25 veículos, com 

consolidação da propriedade, posse plena e exclusiva dos bens ao seu 

patrimônio e, após a localização de apenas 08 (oito) automóveis, requer o 

julgamento parcial do mérito, em relação a estes bens, prosseguindo a 

ação quanto aos demais. De elementar conhecimento ser possível a 

resolução fracionada do mérito nos casos em que o único objeto do 

processo é passível de ser decomponível, ou seja, sua pretensão incide 

sobre bens sujeitos a quantificação e, portanto, a concessão da totalidade 

pedida pelo autor ou apenas parte dela. Por oportuno, o art. 356 do NCPC 

dispõe, in verbis: Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um 

ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles: I - mostrar-se 

incontroverso; II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos 

do art. 355. § 1º A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá 

reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. § 2º A parte 

poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na 

decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, 

ainda que haja recurso contra essa interposto. § 3º Na hipótese do § 2o, 

se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. § 4º 

A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito 

poderão ser processados em autos suplementares, a requerimento da 

parte ou a critério do juiz. § 5º A decisão proferida com base neste artigo 

é impugnável por agravo de instrumento (sem grifos no original). Da 

premissa legalmente estabelecida denota-se que estando parte de um dos 

pedidos apto para julgamento, é desnecessária toda a instrução probatória 

para a sua decisão, racionalizando o processo ao impedir que os pleitos 

cuja produção de provas seja inútil tenham a resolução judicial adiada em 

razão daqueles de dela dependam. No tocante à matéria em testilha, trago 

à colação os magistérios do doutrinador CASSIO SCARPINELLA BUENO, 

para quem: [...] O julgamento antecipado parcial de mérito dar-se-á quando 

um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se 

incontroverso (art. 356, I) ou estiver em condições de imediato julgamento, 

observando-se, como parâmetro, o disposto no art. 355 (art. 356, II). As 

hipóteses dos incisos I e II do art. 356 não são cumulativas, isto é, o 

julgamento antecipado parcial pode ocorrer quando houver a 

incontroversa do inciso I ou se estiverem presentes, com relação a parte 

do pedido ou a pelo menos um dos pedidos cumulados, os pressupostos 

do art. 355 (inciso II). Entender a cumulatividade das exigências é 

conceber a existência de incontrovérsia que, por si só, não autorize o 

julgamento antecipado o que, diante do art. 355, não parece ser possível. 

Por isso mesmo é correto entender que as duas situações do art. 356 

acabam se sobrepondo, em alguma medida, e, nesse sentido, são 

passíveis de serem compreendidas como aqueles casos em que um ou 

mais dos pedidos formulados ou parcela deles dispensam a produção de 

“outras provas”, a viabilizar, ao menos com relação a eles, a 

desnecessidade da fase instrutória e, por isto, o julgamento antecipado. 

[...] (in Manual de Direito Processual Civil, volume único, Editora: Saraiva, 

2015, p. 302-303, sem grifos no original). Com o intuito de corroborar com 

tais assertivas, colaciona-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO JUDICIÁRIA - 

BUSCA E APREENSÃO – APREENSÃO PARCIALDOS BENS – AUSÊNCIA 

DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM DEPÓSITO DOS NÃO APREENDIDOS – 

CONSOLIDAÇÃO DOS BENS APREENDIDOS POR SENTENÇA – 
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DESNECESSIDADE DE AGUARDAR-SE AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO E 

APURAÇÃO DE SALDO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. Na busca e 

apreensão de bens objetos de garantia por alienação fiduciária, 

localizados e apreendidos parte deles e não requerida a conversão em 

ação de depósito quanto aos demais, o juiz não está obrigado a aguardar 

a amortização de débito ou apuração do saldo devedor para proferir a 

sentença, por absoluta falta de previsão legal. (TJMT, 6ª Câmara Cível, 

Agravo de Instrumento 40248/2011, Data de Julgamento: 20-6-2012). 

Nesse panorama, passo ao julgamento parcial do mérito. É cediço que a 

alienação fiduciária, como sabido, contém uma relação creditícia em que a 

parte devedora, que adquiriu bem durável, conservando a posse direta, 

transfere a propriedade ao credor, sob condição resolutiva, visto que 

recuperará o domínio pleno ao satisfazer o pagamento, nos termos do 

contrato formalizado. ORLANDO GOMES, conceitua alienação fiduciária 

como: [...] o negócio jurídico pelo qual o devedor, para garantir o 

pagamento da dívida, transmite ao credor a propriedade de um bem, 

retendo-lhe a posse indireta, sob a condição resolutiva de saldá-la [...]. 

(Contratos Mercantis, 8° Edição, São Paulo: Atlas, p.307). Assim, 

conquanto resolúvel, não se pode deixar de reconhecer que o credor 

fiduciário é o “proprietário” da coisa. Por oportuno, o Código Civil 

estabelece no art. 1.361, caput: Art. 1.361. Considera-se fiduciária a 

propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com 

escopo de garantia, transfere ao credor. No caso dos autos a parte 

requerente demonstrou, à saciedade, fazer jus à procedência do pedido 

em relação aos bens até então apreendidos (semirreboques de chassi nº 

9 A 9 C D 3 1 4 2 B L D J 5 1 2 3 ,  n º  9 A 9 C D 3 1 4 2 B L D J 5 1 1 9 ,  n º 

9A9CD3142BLDJ5124, nº 9A9CT3122BLDJ5119 e caminhões chassi nº 

9BSG6X400B3680392, nº 9BSR6X400E3842889, nº 9BM9584618B596525 

e nº 9BSG6X400B3679846), já que, desde a peça de ingresso, trouxe à 

luz a mora da parte devedora quanto ao pagamento das prestações dos 

contratos relacionados a eles, conforme demonstra as notificações 

extrajudiciais (fls. 81/84, 97/100, 85/88 e 89/92), apresentando, ainda, os 

contratos entabulados entre as partes, o que caracteriza o fumus boni 

iuiris. Cumpriu, portanto, o estabelecido pela Súmula nº 72 do Superior 

Tribunal Justiça, a qual prescreve que “a comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 

Neste ponto, estabelece o § 2º do art. 2º do Decreto-lei nº 911/1969, 

alterado pela Lei nº 13.043, de 2014, que “a mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Não se pode 

olvidar que o escopo da lei (art. 2º, § 2º e 3º, do Decreto-lei nº 911/1969), 

ao exigir a comprovação documental da mora para o aforamento da ação 

de busca e apreensão, é essencialmente prevenir que o alienante venha a 

ser surpreendido com a subtração repentina dos bens dados em garantia 

sem, antes, inequivocamente cientificado, ter oportunidade de, desejando, 

saldar a dívida. Dessa forma, ainda que o inadimplemento das obrigações 

contratuais garantidas pelo pacto fiduciário sustente-se no simples 

vencimento do prazo para a satisfação da obrigação (pagamento), 

constituindo-se, assim, a mora ex re, sucede-se que a busca e apreensão 

do bem alienado mostra-se plausível somente mediante a sua 

comprovação por um dos meios determinados em lei (art. 2º, § 2º, do 

Decreto-lei n. 911/1969). Logo, comprovada está a mora da requerida. Por 

derradeiro, à luz de tais constatações e, considerando primordialmente os 

argumentos utilizados para afastar as preliminares, notadamente o fato de 

que a apreensão dos 08 veículos foi efetivada em junho de 2018, logo, 

passados mais de 03 (três) anos após a homologação do plano (dia 

24.07.2015) e menos de 02 (dois) meses antes de decretado o 

encerramento da ação de recuperação judicial (01.08.2018), tem-se que 

impertinente a tese de cobrança de valores em excesso. Diante do 

exposto, com fundamento no art. 356, II, c.c. art. 487, inciso I, ambos do 

NCPC, JULGO PROCEDENTE a ação para o fim de consolidar nas mãos da 

parte autora o domínio e a posse plena e exclusiva dos 08 (oito) veículos 

descritos na inicial e localizados pelo Oficial de Justiça (id. 14426497), 

cuja apreensão liminar TORNO DEFINITIVA. Prosseguindo, impende 

salientar que embora a presente deliberação tenha forma de decisão 

interlocutória, seu conteúdo é de sentença, motivo pelo qual cabível a 

condenação da parte requerida à verba honorária sucumbencial. Nesse 

particular: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. JULGAMENTO 

ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO. ART. 356 DO NCPC. HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. A decisão que 

julga parcialmente o mérito, com suporte no artigo 356 do NCPC é 

impugnável mediante agravo de instrumento, possuindo o conteúdo de 

sentença, sendo, portanto, cabível a fixação de honorários de 

sucumbência. (TJMS, Ap 14006627620178120000, 3ª Câmara Cível, Rel. 

Des. Eduardo Machado Rocha, j. 13.06.2017) Destarte, CONDENO a parte 

requerida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) a incidir sobre 30% (trinta por cento) do valor da causa 

(NCPC, art. 85, § 3º, I, § 4º, III), a fim de evitar enriquecimento ilícito. II – DO 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Lado outro, DETERMINO nova tentativa de 

busca e apreensão dos bens faltantes, nos termos da decisão inicial. Para 

tanto, deverá a parte requerente se intimada a apresentar o endereço 

onde os veículos poderão ser localizados. Se frustrada a diligência, 

INTIME-SE a parte requerente para que no prazo de 10 (dez) dias 

manifeste-se sobre a possibilidade de conversão da ação de busca e 

apreensão em execução, consoante preconiza o artigo 4º do Decreto Lei 

nº 911/69 ou requeira o que entender de direito. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

Campo Verde-MT, 17 de março de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000455-79.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALISSON ANTUNES VIEIRA OAB - PR60275 (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA OAB - SP0123405A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA GUANABARA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS MARTINS OAB - SP46153 (ADVOGADO(A))

NASSER RAJAB OAB - SP111536 (ADVOGADO(A))

JULIO SANTANA ROSA NETO OAB - MT23731/O (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Certifico que os embargos de declaração id. 30725640 são 

TEMPESTIVOS. Que INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Campo 

Verde-MT, 16 de abril de 2020. Assinado eletronicamente LEONÉSIO 

GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1039282-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONY REGINA DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS OAB - MT22715-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (IMPETRADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE-MT (IMPETRADO)

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE (IMPETRADO)

 

Processo nº 1039282-92.2018.8.11.0041 Mandado de segurança com 

pedido de tutela provisória de urgência. Vistos etc. Trata-se de mandado 

de segurança com pedido de tutela provisória de urgência impetrado por 

SIMONY REGINA DA COSTA contra ato praticado pelo PREFEITO 

MUNICIPAL DE CAMPO VERDE/MT e pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

SAÚDE, todos devidamente qualificados, sob o argumento de violação de 

direito líquido e certo. Alega, em síntese, ter sido aprovada em concurso 

público para exercer o cargo de fonoaudióloga, conforme Edital nº 

001/2015, contudo, não houve sua convocação para tomar posse, muito 

embora existam vagas preenchidas de modo precário, tanto que houve o 

lançamento de outro certame (Edital nº 001/2017) Nesse contexto, 

asseverando que o ato fere direito líquido e certo, postula pela concessão 

da segurança para determinar às autoridades coatoras que efetive a 

nomeação da impetrante no cargo em que foi aprovada. Recebida a ação, 

a medida liminar requestada foi indeferida. Notificada, as autoridades 

coatoras deixaram transcorrer in albis o prazo para prestar informações. 

Com vistas do feito, o parquet opinou pela denegação da segurança. Os 

autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E 

DECIDO. De elementar conhecimento que o mandado de segurança é meio 

processual adequado para proteger direito líquido e certo, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação por parte de 

autoridade pública, conforme definição constitucional (artigo 5º, LXIX, da 
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Constituição da República). Logo, ao utilizar-se do writ, o impetrante há de 

demonstrar, mediante prova pré-constituída, com precisão e clareza, qual 

o direito líquido e certo próprio que pretende defender, porque, em ação 

dessa natureza, o que se pede não é a declaração de nulidade do ato 

impugnado, mas uma determinação à autoridade impetrada para que cesse 

a ofensa ao direito subjetivo da impetrante. Por tais motivos, só o titular de 

direito próprio pode impetrar mandado de segurança, não lhe cabendo 

vindicar, em seu nome, direito alheio. Partindo dessa premissa, denota-se 

que a questão cinge-se em aferir se houve violação ao direito líquido e 

certo da impetrante em virtude de sua não convocação para tomar posse 

no cargo de fonoaudióloga, para o qual foi aprovada nos termos do Edital 

nº 001/2015. Todavia, o direito não milita em favor da impetrante. E o 

primeiro argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que 

embora a impetrante figure na lista de aprovados, sua colocação não está 

dentre aquelas com previsão editalícia para preenchimento imediato. Logo, 

à impetrante resta apenas expectativa de direito à nomeação para o 

cargo, e não direito subjetivo conforme alega na peça vestibular. Ademais, 

para alçar à posse, necessário seria a prévia convocação dos candidatos 

que figuram entre a segunda e a oitava posição, porquanto a impetrante 

preenche a nona posição na lista dos classificados. De inteira pertinência 

ao tema versado, destaca-se que o Excelso Supremo Tribunal Federal já 

pacificou a matéria acerca da forma com que deve pautar-se a 

Administração Pública nos casos de direito à nomeação de candidatos 

aprovados em concurso fora das vagas previstas em edital: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. 

PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS 

CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO 

APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. 

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá 

escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá 

dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a 

constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever 

imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com 

número específico de vagas, o ato da Administração que declara os 

candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a 

própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo 

candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À 

CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito 

incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas 

do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e 

incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de 

Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de 

proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de 

concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para 

o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela 

impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento 

segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem 

se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no 

Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às 

normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de 

comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento 

da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar 

pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de 

respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. 

SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE 

PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública 

tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas 

previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de 

situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, 

devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode 

ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa 

da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o 

excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da 

Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja 

dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais 

fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser 

necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) 

Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias 

extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) 

Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser 

extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou 

mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) 

Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do 

dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a 

Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não 

existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação 

excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato 

aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, 

dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA 

NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, 

na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, 

reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do 

concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso 

reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso 

público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, 

permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de 

organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais 

que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento 

de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação 

da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas 

que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé 

e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio 

constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público 

assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a 

efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, 

isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à 

nomeação representa também uma garantia fundamental da plena 

efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO 

AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (STF, RE 598.099/MS em RG, Tribunal 

Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.08.2011) Outra não é a intelecção do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. 

CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS 

NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. I - Os 

candidatos aprovados em concurso público mas inseridos em cadastro de 

reserva têm expectativa de direito à nomeação. II - O STF tem entendido 

caber à Administração, com relação aos cargos que surjam durante o 

período de validade do certame, decidir sobre a forma de gestão, 

podendo, inclusive extingui-las conforme juízo de conveniência e 

oportunidade. III - Ausente prova pré-constituída a indicar preterição 

arbitrária e imotivada por parte da Administração, razão pela qual ausente 

o direito líquido e certo à nomeação. Não apresentação de argumentos 

suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo interno 

improvido. (STJ, AgInt no MS 22.142/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Francisco 

Falcão, j. 11.04.2018) Além disso, incumbia à parte impetrante a prova 

pré-constituída de contratação precária de profissionais de fonoaudiologia 

em número suficiente a alcançar sua posição na lista de aprovados, 

contudo, ao perlustrar o feito verifica-se que a inicial não foi instruída com 

qualquer documento neste sentido, e, sendo inadmissível a dilação 

probatória em sede do rito mandamental a que se submete o presente writ, 

não há falar-se em violação a direito líquido e certo. Por oportuno, trago à 

colação o seguinte aresto editado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA 

– CONCURSO PÚBLICO – AGENTE ADMINISTRATIVO – CANDIDATO 

CLASSIFICADO – CONTRATAÇÃO PRECÁRIA – NÃO DEMONSTRADA – 

INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA DE PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA – RECURSO DESPROVIDO. Os candidatos 

classificados fora do número de vagas previstas no edital de regência não 

possuem direito líquido e certo, mas mera expectativa de direito à 

nomeação, a ser concretizado conforme juízo de conveniência e 

oportunidade e quando ocorrer a preterição de forma arbitrária e imotivada 

por parte da administração. Não tem direito líquido e certo a 

prosseguimento no certame o candidato que não demonstra, por meio de 

prova pré-constituída, a suposta violação. (TJMT, Ap 136029/2016, 2ª 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Antônia Siqueira 

Gonçalves Rodrigues, j. 31.01.2017) Não se pode olvidar, ademais, que o 

lançamento de novo certame (Edital nº 001/2017) não tem o condão, por si 

só, de convergir a alegada preterição, especialmente porque o novo 

concurso não dispôs de nenhuma vaga imediata para o cargo de 

fonoaudióloga, limitando-se a objetivar o preenchimento de cadastro de 

reserva. Com tais considerações, a denegação da segurança é medida de 

rigor. Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada por SIMONY 

REGINA DA COSTA, uma vez que não restou comprovado nos autos o 
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alegado direito líquido e certo invocado. Consequentemente, JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do art. 487, inciso I, do novel Código de 

Processo Civil. ISENTA, a impetrante, de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, como autoriza o art. 10, inciso XXII da 

Constituição Estadual e Súmulas nsº 512/STF e 105/STJ. PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das 

partes. Em não havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, 

DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no art. 1.006 da CNGC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Campo Verde/MT, 26 de março de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000887-64.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES BARDELLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA OAB - MT22030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

BRASILCAP CAPITALIZACAO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

BRUNO BORIS CARLOS CROCE OAB - SP208459 (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000887-64.2019.8.11.0051 Ação ordinária de quitação de 

financiamento com pedido de tutela antecipada. Vistos etc. MARIA DE 

LOURDES BARDELLA, já qualificada nos autos, ajuizou a presente ação 

ordinária de quitação de financiamento com pedido de tutela antecipada em 

face de BV FINANCEIRA S/A e BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A, ambas 

igualmente qualificadas. Sustenta a autora, em síntese, ter firmado 

contrato de concessão de crédito com cláusula de alienação fiduciária 

com a primeira demandada, adquirindo, na ocasião, título de capitalização 

junto à segunda corré, cujo valor de sorteio é R$ 81.370,00 (oitenta e um 

mil, trezentos e setenta reais). Nesse contexto, asseverando estar 

enfrentando um tratamento contra neoplasia maligna e, por tal razão, não 

mais dispor de condições de adimplir o financiamento, postula pela 

procedência da ação para utilizar do valor do título de capitalização para 

quitação do contrato. Recebida a ação foram concedidos os benefícios da 

gratuidade de justiça, indeferida a tutela de urgência, determinada a 

remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania e ordenada a citação da parte ré. Tentada a autocomposição 

entre as partes, essa restou infrutífera. Citada, a requerida BV 

FINANCEIRA S/A assevera sua ilegitimidade passiva. No mérito, advoga 

pela improcedência da ação, salientando inexistir razão a justificar o 

adimplemento do contrato pelas razoes expostas na exordial. No mesmo 

sentido, a corré BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A afirma ser parte 

ilegítima para compor a lide. Ademais, postula pela improcedência dos 

pedidos iniciais, aduzindo que a requerente não contratou seguro 

prestamista, mas sim título de capitalização premiável. Sobreveio 

impugnação às contestações. Oportunizada a especificação de provas, a 

parte autora propugnou pela colheita de seu depoimento pessoal, ao 

passo que as requeridas requereram o julgamento antecipado da lide. Os 

autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E 

DECIDO. I – DO JULGAMENTO IMEDIATO DE MÉRITO. Verifica-se, de plano, 

que o deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez 

que as provas trazidas para os autos permitem de forma segura a 

formação do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os 

princípios da celeridade e economia processual. É que, mesmo cabendo 

às partes o ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o juiz quem verifica a 

conveniência de sua produção, selecionando quais as indispensáveis 

para a instrução e julgamento da lide. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS E RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – CONTRATO 

DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

– CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO AFASTADA – LIVRE 

CONVENCIMENTO DO JUIZ - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL PELA VENDEDORA – RESCISÃO CONTRATUAL – NEGADO 

- INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO PELA RÉ - DANOS MORAIS NÃO 

CARACTERIZADOS - TRANSTORNOS E DISSABORES COTIDIANOS - 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o Magistrado, ao qual é endereçada a 

prova, negar tacitamente a produção de mais provas, encaminhando os 

autos à prolação da sentença, foi porque estava convencido da 

desnecessidade da realização de oitiva da prova testemunhal, caso que 

comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, do art. 355, do 

Novo Código de Processo Civil. [...] (TJMT, Ap 92977/2016, 1ª Câmara de 

Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 18.04.2017, sem grifos no 

original) RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE 

INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE 

PROVA TESTEMUNHAL – IMPERTINENTE – JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO 

CONFIGURADO CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – 

SENTENÇA MANTIDA. 1. A produção de prova testemunhal ou pericial não 

se mostram pertinentes, considerando, o caso concreto que exige início 

razoável de prova material. 2. Não há falar-se em cerceamento de defesa, 

ante o julgamento antecipado da lide, quando despicienda a produção de 

prova testemunhal, porquanto nenhum depoimento será conclusivo em 

relação ao vínculo jurídico estabelecido entre o autor e a Administração. 3. 

Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJMT, Ap 7710/2017, 1ª Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 

17.04.2017, sem grifos no original) Desse modo, considerando que o 

conjunto probatório apresentado é suficiente para a apreciação da 

pretensão, pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao 

Magistrado decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o 

processo. Neste sentido, leciona LUIZ GUILHERME MARINONI, SERGIO 

CRUZ ARENHART e DANIEL MITIDIERO. [...] 2. Cabimento. O art. 355, CPC, 

arrola as duas hipóteses em que tem cabimento resolver de maneira 

imediata o mérito, julgando o juiz procedente ou improcedente o pedido 

formulado pelo demandante (art. 487, I, CPC). O critério que legitima o 

julgamento imediato do pedido e que está presente nos dois incisos do 

artigo em comento é a desnecessidade de produção de provas em 

audiência. Tem o juiz de estar convencido a respeito das alegações de 

fato da causa para que possa julgar imediatamente o pedido. Não sendo 

cabível a colheita de prova oral (depoimentos pessoais e oitiva de 

testemunhas, art. 361, II e III, CPC) nem a obtenção de esclarecimentos do 

perito a respeito do laudo pericial (art.361, I, CPC), cabe o julgamento 

imediato do mérito. [...]. (in Novo código de processo civil comentado I Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 306, sem grifos no original) 

Outrossim, salienta-se que cabe ao juiz observar o princípio da razoável 

duração do processo, conforme o art. 139, II, do CPC e o art. 5º, inciso 

LXXVIII, da Constituição Federal, a fim de evitar a produção de provas e a 

realização de diligências desnecessárias ao julgamento do mérito (CPC, 

art. 370, parágrafo único). Por conseguinte, conheço diretamente do 

pedido, nos termos do art. 355, I, do NCPC. II – DAS PRELIMINARES. II.1 – 

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. As requeridas, por motivos diversos, 

postulam a extinção do processo, sem resolução do mérito, sob o 

fundamento de que não detêm legitimidade passiva. Entretanto, tal 

pretensão não deve prosperar, pois a ação foi ajuizada a partir da relação 

consumerista firmada entre a requerente e as requeridas, fazendo incidir, 

portanto, a teoria da asserção. Neste sentido, mutatis mutandi: AQUISIÇÃO 

DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO E SEGURO DE VIDA. VENDA CASADA. 1. 

Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da 

ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. 

Examinadas as provas e argumentos o provimento é de mérito. 

Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655.283/RJ, 

2015/0014428-8, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que 

se rejeita. [...]. (TJDFT, Ap 07177224120178070001, 3ª Turma Cível, Rel. 

Des. Álvaro Ciarlini, j. 04.09.2019) Destarte, REJEITO a preliminar arguida 

pelas requeridas. II.2. – DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. A corré 

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A postula a extinção do processo, sem 

resolução do mérito, sob o fundamento de não há pretensão resistida e, 

portanto, carece a parte autora de interesse de agir. Argumenta não ter a 

requerente contatado a ré no intuito de buscar esclarecimentos 

administrativos, preferindo postular em juízo. É necessário esclarecer, 

todavia, que a presença do interesse processual não determina a 

procedência do pedido, eis que não há análise meritória nesta fase, mas 

apenas à viabilidade do prosseguimento do feito. O interesse processual 

nasce, desta feita, da necessidade da tutela jurisdicional do Estado, que 

tanto pode decorrer de imposição legal quanto da negativa da parte ex 

adversa em cumprir espontaneamente determinada obrigação ou permitir o 

alcance de determinado resultado. Por oportuno, HUMBERTO THEODORO 

JÚNIOR ensina: A primeira condição da ação é o interesse de agir, que 

não se confunde com o interesse substancial, ou primário, para cuja 
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proteção se intenta a mesma ação. O interesse de agir, que é instrumental 

e secundário, surge da necessidade de obter por meio do processo a 

proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há 

interesse processual “se a parte sofre um prejuízo, não propondo a 

demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita 

exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais. (in Curso de Direito 

Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de 

conhecimento e procedimento comum – vol. I, 56. ed. rev., atual. e ampl. – 

Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 179) Nesse panorama, considerando 

que a requerente busca a utilização de serviço contratado, é evidente seu 

interesse de agir, consubstanciado na utilidade e necessidade da atuação 

jurisdicional. Com lastro nesses argumentos e acentuando que, presente 

se encontra o interesse de agir da parte autora, AFASTO a prefacial. III – 

DO MÉRITO De início, vislumbra-se que a relação jurídica existente entre 

as partes é de consumo, uma vez que a parte autora encontra-se 

abarcada pelo conceito normativo positivado nos arts. 2º c/c 17 c/c 29, da 

Lei nº 8.078/90 e, igualmente, a parte ré subsume-se ao conceito especial 

do art. 3º do referido diploma legal. Com efeito, o caso em comento se 

sujeita às normas elencadas no Código de Defesa do Consumidor, já que 

presentes os elementos constitutivos da relação consumerista. Nesse 

passo, imperioso ressaltar que o art. 6º, VIII, do CDC, assegura como 

direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil sua alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Fixada tal 

premissa, adentra-se no exame do mérito. No caso em comento, o cerne 

da controvérsia subsume-se na pretensão autoral consubstanciada na 

utilização do prêmio do título de capitalização contratado com vistas a 

saldar o financiamento com cláusula de alienação fiduciária, eis que a 

parte requerente encontra-se acometida de neoplasia maligna e, em razão 

dos gastos com o tratamento, não mais dispõe de condições para adimplir 

o pactuado. Infere-se, portanto, que incontroversa a contratação do título 

de capitalização premiável, bem como da moléstia que acomete a saúde da 

parte autora. No entanto, a ação é improcedente. E o primeiro argumento a 

legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que a parte demandante 

confunde a finalidade do título de capitalização premiável com aquela do 

seguro prestamista, o que pode ser extraído a partir da própria 

fundamentação da petição inicial, notadamente da jurisprudência utilizada. 

Como cediço, a natureza do seguro prestamista é a quitação do saldo 

devedor originário do contrato de financiamento celebrado com instituição 

financeira. Entretanto, ao excursionar a minuta do contrato firmado pela 

parte promovente, fácil é verificar que houve a aquisição de título de 

capitalização premiável. Ora, o título de capitalização é produto em que 

parte dos pagamentos realizados pelo contratante é utilizado para formar 

um capital, segundo as condições gerais do título, e que será pago em 

moeda corrente num prazo máximo estabelecido. O restante dos valores 

dos pagamentos é utilizado para custear os sorteios – cujo prêmio, na 

espécie, corresponde a R$ 81.370,00 (oitenta e um mil, trezentos e 

setenta reais) – e as despesas administrativas das sociedades de 

capitalização. Vale dizer, ao passo que no seguro prestamista a condição 

de saúde da parte autora poderia ser causa ao pagamento da apólice, 

para o título de capitalização premiável essa é indiferente, na medida em 

que a obtenção do prêmio é atingida, unicamente, por meio dos sorteios 

realizados, na forma contratada. A propósito das regras do sorteio, 

veja-se o disposto nas condições gerais do título de capitalização 

contratado pela parte demandante: 10.1 – Os títulos serão ordenados em 

série de 200.000. 10.2 – A cada título serão atribuídos 5 (cinco) números 

da sorte, de 000.000 a 999.999, distintos dos números atribuídos aos 

outros títulos da mesma série. 10.3 – Enquanto vigente, durante 12 (doze) 

meses de vigência, o título concorrerá a sorteios com base na Loteria 

Federal do Brasil. A vigência do título cessa na data em que completar o 

prazo de capitalização. 10.4 – Os sorteios serão dispostos em 1 (uma) 

única modalidade, descrita a seguir: MODALIDADE I: sorteio mensal, 

realizado no primeiro sábado de cada mês. A premiação deste evento 

constará de 2 (dois) prêmios de 500 (quinhentas) vezes o pagamento 

único aos títulos cujos números da sorte impressos coincidirem com a 

combinações descritas a seguir: • O primeiro título contemplado será 

aquele cujo número da sorte coincidir com o número formado pelo 

penúltimo algarismo do resultado do 1º prêmio da extração da Loteria 

Federal do Brasil, seguido pela coluna composta pelo último algarismo do 

1º ao 5º prêmio, da mesma extração, lidos verticalmente de cima para 

baixo. • O segundo título contemplado será aquele cujo número da sorte 

coincidir com o número formado pela adição de 100.000 (cem) mil 

unidades ao número sorteado na etapa anterior. • Para fins desta 

apuração, fica estabelecido que o número imediatamente posterior ao 

“999.999” será o “000.000”. 10.5 - Enquanto vigente, o título terá direito a 

participar de 12 (doze) primeiros sorteios da Modalidade I, contados a 

partir da data de início de vigência. 10.6 - Os valores de premiação estão 

sujeitos à retenção do Imposto de Renda na Fonte, no percentual de 30%, 

conforme a legislação vigente. Este percentual será alterado 

automaticamente por legislação superveniente, sem necessidade de 

alteração destas Condições Gerais. 10.7 - Caso o sorteio do concurso da 

Loteria Federal do Brasil não se realize na data prevista, nem na imediata 

que a substitua, será considerada, para fins do sorteio previsto nestas 

Condições Gerais, a primeira extração subsequente realizada pela Caixa 

Econômica Federal, desde que não coincidente com uma data já prevista 

para sorteio. 10.8 - Se a Caixa Econômica Federal não realizar as 

extrações substitutas da Loteria Federal do Brasil, suspender 

definitivamente a sua realização, modificar o referido sorteio de forma que 

não mais coincida com as premissas fixadas neste contrato, ou se houver 

qualquer impedimento à vinculação da Loteria Federal do Brasil ao sorteio 

previsto neste plano, a Sociedade de Capitalização o promoverá, no prazo 

de até 90 dias, através de meios próprios, em local de livre acesso ao 

público, sob fiscalização de auditoria independente e com base nos 

mesmos critérios estipulados nestas Condições Gerais, dando ampla e 

prévia divulgação do fato através dos principais meios de comunicação. 

Concorrerão ao sorteio previsto neste parágrafo, todos os títulos em vigor 

na data em que o sorteio correspondente deveria ter sido realizado. 10.9 - 

O título sorteado na modalidade I continuará em vigor. 10.10 - O valor do 

prêmio de sorteio será colocado a disposição do Titular em até 15 dias 

úteis após a data de sua realização e atualizado a partir da data do sorteio 

até a data do efetivo pagamento, pela taxa de remuneração básica 

aplicada à caderneta de poupança. Para efetivar o pagamento será 

necessária a apresentação dos documentos, exigidos pela legislação 

vigente, à Sociedade de Capitalização. 10.11 - Somente serão devidos 

juros moratórios de 0,08% a.m., proporcionalmente ao número de dias em 

atraso, caso a Sociedade de Capitalização não disponibilize no prazo de 

15 dias úteis o valor do prêmio de sorteio e desde que atendidas às 

disposições do item 10.10. 10.12 - Para efeito de cálculo do prêmio de 

sorteio, o valor do pagamento único será anualmente atualizado pela 

variação da taxa de remuneração básica aplicada à caderneta de 

poupança, acumulada nos 12 meses que antecedem a atualização. Logo, 

vislumbra-se que malgrado a forçosa argumentação da parte promovente 

em sua peça vestibular, o direito milita em seu desfavor, conduzindo à 

improcedência da presente ação. IV – DISPOSITIVO. Diante do exposto, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE a presente ação ordinária de quitação de 

financiamento. Por conseguinte, CONDENO a parte requerente ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor da causa, com fulcro do art. 85, §2º do NCPC. 

Contudo, SUSPENDO sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com 

fulcro 98, § 3º, do NCPC, dada a concessão de justiça gratuita. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das partes. Em não havendo requerimento no prazo de 15 

(quinze) dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

conforme determinado no art. 1.006 da CNGC. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Campo Verde/MT, 14 de abril de 2020. MARIA LÚCIA PRATI 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000926-27.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

Processo nº 1000926-27.2020.8.11.0051 Ação de inexistência de débito 

c/c indenização por dano moral, repetição de indébito, inversão do ônus 

da prova, obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência. Vistos etc. 

Trata-se de ação de inexistência de débito c/c indenização por dano 

moral, repetição de indébito, inversão do ônus da prova, obrigação de 

fazer e pedido de tutela de urgência ajuizada por SEBASTIÃO MARTINS 

em face do BANCO BRADESCO S/A, ambos já devidamente qualificados. 
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Extrai-se dos autos que o autor pretende, a declaração da inexistência de 

débito e consequente condenação da parte ré ao pagamento do indébito, 

bem como a condenação do banco requerido ao pagamento de 

indenização por danos morais. Aduzindo, ainda, dificuldades financeiras 

em virtude do novo corona vírus, postula pela gratuidade de justiça. Os 

autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inicialmente, antes de apreciar o pleito autoral, pertinente 

oportunizar à parte requerente a possibilidade de emendar sua inicial, a fim 

de sanar a irregularidade a seguir apontada. De elementar conhecimento 

que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, LXXIV, que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem falta de recursos”. No mesmo sentido, dispõe o art. 98 do 

novo Código de Processo Civil, in verbis: A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei. Com efeito, da premissa 

legalmente estabelecida denota-se que é permitido ao juiz indeferir a 

gratuidade judiciária, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde 

que a parte seja intimada para apresentar documentos que demonstrem 

sua hipossuficiência e estes revelem sua possibilidade de arcar com o 

pagamento das verbas processuais. Equivale dizer, a presunção 

conferida à declaração da parte requerente é juris tantum, devendo a 

questão da concessão ou não da justiça gratuita ser resolvida tendo em 

vista a realidade apresentada em cada caso concreto submetido à 

apreciação. De inteira pertinência ao tema é o posicionamento adotado 

pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. 

Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária pode ser 

indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos 

acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade 

jurídica. 2. Não prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita 

quando o Tribunal de origem o fizer porque o autor não acostou provas da 

necessidade do benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a 

presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não 

possui condições de arcar com as despesas do processo sem 

comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, 

basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para 

que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. 3. Agravo 

regimental não provido (STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 711.411/MT, Rel. 

Min. Raul Araújo, j. 08.03.2016) In casu, verifica-se que o autor se 

qualifica como pecuarista, que dispensou o pagamento de R$ 105.000,00 

(cento e cinco mil reais), em duas transferências, a fim de saldar acordo 

com a instituição financeira, bem como que é proprietário de imóvel rural, 

circunstâncias que descaracterizam, a primeira vista, a alegada 

hipossuficiência. Além disso, inexiste qualquer suporte probatório no 

sentido de impactos da pandemia do novo corona vírus nos rendimentos 

do demandante, mormente porque cediço que tal situação não interfere, 

diretamente, nas atividades desenvolvidas pelo promovente – pecuarista – 

porquanto, até o momento, não houve alteração na demanda por carnes e 

laticínios. Assim, em uma ótica de cognição sumária, constata-se que tais 

elementos não indicam a ausência de recursos do requerente, ao 

contrário, direcionam-se a comprovar capacidade financeira. Não 

bastasse, vislumbra-se a necessidade de se proceder à correção do 

valor dado à causa. Ora, de trivial sabença que, nos termos do art. 292, 

VI, do NCPC, “na ação em que há cumulação de pedidos” o valor da causa 

deverá refletir “a quantia correspondente à soma dos valores de todos 

eles”. Todavia, em que pese o requerente tenha especificado que sua 

pretensão indenizatória é na monta de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 

não elucidou o débito que pretende seja declarado inexistente, ensejando, 

inclusive, na condenação do banco requerido ao pagamento de indébito. 

Portanto, imperiosa a emenda à exordial. Diante do exposto, DETERMINO a 

intimação do autor para que comprove sua hipossuficiência (art. 99, § 2º, 

do NCPC) por meio de documentos idôneos e contemporâneos, sob pena 

de indeferimento do benefício, ou, querendo, pague as custas judiciais de 

distribuição e, no mesmo prazo, PROCEDA à correção do valor da causa, 

indicando o valor do débito que alega ser inexistente, e observando o 

disposto no art. 292, II, do NCPC, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 

03 de abril de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000927-12.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CEOLICE MARIA MINANTI MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

Processo nº 1000927-12.2020.8.11.0051 Ação de inexistência de débito 

c/c indenização por dano moral, repetição de indébito, inversão do ônus 

da prova, obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência. Vistos etc. 

Trata-se de ação de inexistência de débito c/c indenização por dano 

moral, repetição de indébito, inversão do ônus da prova, obrigação de 

fazer e pedido de tutela de urgência ajuizada por CEOLICE MARIA MINANTI 

MARTINS em face do BANCO BRADESCO S/A, ambos já devidamente 

qualificados. Extrai-se dos autos que a autora pretende, a declaração da 

inexistência de débito e consequente condenação da parte ré ao 

pagamento do indébito, bem como a condenação do banco requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais. Aduzindo, ainda, 

dificuldades financeiras em virtude do novo corona vírus, postula pela 

gratuidade de justiça. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, antes de apreciar o pleito 

autoral, pertinente oportunizar à parte requerente a possibilidade de 

emendar sua inicial, a fim de sanar a irregularidade a seguir apontada. De 

elementar conhecimento que a Constituição Federal estabelece, em seu 

art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem falta de recursos”. No mesmo sentido, 

dispõe o art. 98 do novo Código de Processo Civil, in verbis: A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Com 

efeito, da premissa legalmente estabelecida denota-se que é permitido ao 

juiz indeferir a gratuidade judiciária, ainda que não impugnada pela parte 

contrária, desde que a parte seja intimada para apresentar documentos 

que demonstrem sua hipossuficiência e estes revelem sua possibilidade 

de arcar com o pagamento das verbas processuais. Equivale dizer, a 

presunção conferida à declaração da parte requerente é juris tantum, 

devendo a questão da concessão ou não da justiça gratuita ser resolvida 

tendo em vista a realidade apresentada em cada caso concreto submetido 

à apreciação. De inteira pertinência ao tema é o posicionamento adotado 

pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. 

Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária pode ser 

indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos 

acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade 

jurídica. 2. Não prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita 

quando o Tribunal de origem o fizer porque o autor não acostou provas da 

necessidade do benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a 

presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não 

possui condições de arcar com as despesas do processo sem 

comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, 

basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para 

que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. 3. Agravo 

regimental não provido (STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 711.411/MT, Rel. 

Min. Raul Araújo, j. 08.03.2016) In casu, verifica-se que embora a 

requerente se qualifique como do lar, a própria, conforme afirma na 

exordial, dispensou o pagamento de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil 

reais), em duas transferências, a fim de saldar acordo com a instituição 

financeira, bem como é proprietária de imóvel rural juntamente como seu 

marido, circunstâncias que descaracterizam, a primeira vista, a alegada 

hipossuficiência. Além disso, inexiste qualquer suporte probatório no 

sentido de impactos da pandemia do novo corona vírus nos rendimentos 

da demandante, máxime porque, consoante sua qualificação, não 

desenvolve atividade remunerada. Assim, em uma ótica de cognição 

sumária, constata-se que tais elementos não indicam a ausência de 

recursos do requerente, ao contrário, direcionam-se a comprovar 

capacidade financeira. Não bastasse, vislumbra-se a necessidade de se 

proceder à correção do valor dado à causa. Ora, de trivial sabença que, 

nos termos do art. 292, VI, do NCPC, “na ação em que há cumulação de 

pedidos” o valor da causa deverá refletir “a quantia correspondente à 
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soma dos valores de todos eles”. Todavia, em que pese a requerente 

tenha especificado que sua pretensão indenizatória é na monta de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), não elucidou o débito que pretende seja 

declarado inexistente, ensejando, inclusive, na condenação do banco 

requerido ao pagamento de indébito. Portanto, imperiosa a emenda à 

exordial. Diante do exposto, DETERMINO a intimação da autora para que 

comprove sua hipossuficiência (art. 99, § 2º, do NCPC) por meio de 

documentos idôneos e contemporâneos, sob pena de indeferimento do 

benefício, ou, querendo, pague as custas judiciais de distribuição e, no 

mesmo prazo, PROCEDA à correção do valor da causa, indicando o valor 

do débito que alega ser inexistente, e observando o disposto no art. 292, 

II, do NCPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 03 de abril de 

2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito .

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000951-40.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HENIO STRAGLIOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO PANOSSO OAB - MT6136-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. V. COMERCIO DE CEREAIS E DERIVADOS LTDA. - ME (EXECUTADO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, referente a 

diligência no distrito industrial, devendo ser emitida Guia de Diligências no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

https://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico, comprovando 

nos autos o respectivo pagamento, para cumprimento de mandado de xxx, 

sob pena de extinção. Campo Verde-MT, 16 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000277-96.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1000277-96.2019.8.11.0051 Ação declaratória/condenatória 

para concessão de aposentadoria por invalidez, subsidiariamente, 

concessão de auxílio-doença. Vistos etc. JOCILEIDE RIBEIRO DE 

OLIVEIRA, devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente ação 

declaratória/condenatória para concessão de aposentadoria por invalidez, 

subsidiariamente, concessão de auxílio-doença em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, igualmente qualificado. Sustenta, 

em síntese, ser portadora de enfermidade que lhe retira a capacidade 

laborativa, razão pela qual pugna pela procedência da ação. Devidamente 

citada, a autarquia ré rebate os argumentos aduzidos pela parte 

requerente na exordial, arguindo, preliminarmente, a prejudicial da 

prescrição, e por fim, postula pela improcedência da ação em todos os 

seus termos. Realizada a perícia médica, a expert coligiu aos autos o 

respectivo laudo. Intimadas as partes para manifestarem, ambas 

quedaram-se silentes. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Necessário ressaltar, de início, que 

foi preservado no presente feito a garantia constitucional do contraditório, 

além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer 

irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento. 

Ademais, convém excursionar que embora ultrapassado o período de 

vacatio da EC nº 103/2019, a qual modificou o sistema de previdência 

social no Brasil, o feito deve ser apreciado sob a ótica da legislação 

vigente anteriormente à promulgação e validade da referida alteração 

constitucional, a fim de aferir se houve, de fato, o preenchimento dos 

requisitos necessários à concessão do benefício perquirido. Fixadas tais 

considerações, passo à apreciação da lide. I – DA PREJUDICIAL DE 

MÉRITO – PRESCRIÇÃO. Quanto a prejudicial de análise do mérito arguida 

pela autarquia previdenciária, a situação dos autos abrange relação de 

trato sucessivo, de forma que, subsistindo o próprio direito de fundo, a 

inércia do titular macula com a prescrição as prestações anteriores ao 

quinquênio que precede à propositura da ação. Sobre o tema, a Súmula nº 

85 do Superior Tribunal de Justiça elucida que “nas relações de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação”. Não bastasse o entendimento sumular, ainda prevê o artigo 103, 

parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 que: Art. 103. Prescreve em cinco 

anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer 

ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou 

diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, 

incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. (sem grifos no original) 

Vislumbra-se, assim, que a preliminar do instituto previdenciário não 

merece ser acolhida, pois o requerimento administrativo se deu em 

21.11.2018 e a ação foi proposta aos 06.02.2019, razão pela qual deve 

ser AFASTADA a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal. II – DO 

MÉRITO De elementar conhecimento que, de acordo com a sistemática 

estrutural implementada no ordenamento jurídico, o beneplácito da 

aposentadoria por invalidez é assegurado a todos aqueles indivíduos que 

ostentarem a condição de segurado da Previdência Social e que, 

concomitantemente, forem considerados como incapazes e insuscetíveis 

de reabilitação para o exercício de atividade laboral hábil a lhes garantir a 

sua subsistência, desde que integralizado, quando imprescindível, o 

período de carência, independentemente do fato de se encontrar no pleno 

gozo do benefício do auxílio-doença. Da premissa legalmente estabelecida 

constata-se que três são os requisitos necessários para a concessão do 

pedido: a) qualidade de segurado; b) carência de 12 contribuições 

mensais (art. 25, I, da Lei n° 8.213/91), excetuadas as hipóteses do art. 

26, da Lei de Benefícios, onde a mesma é dispensada; c) incapacidade 

total ou parcial para o trabalho, conforme se trate de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez (arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, 

respectivamente). FÁBIO ZAMBITTE IBRAHIM, ao lecionar acerca dos 

beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, esclarece: São 

beneficiários do RGPS os segurados da previdência social (obrigatórios e 

facultativos) e seus dependentes. Os segurados obrigatórios são aqueles 

filiados ao sistema de modo compulsório, a partir do momento em que 

exerçam atividade remunerada. Já os segurados facultativos são os que, 

apesar de não exercerem atividade remunerada, desejam integrar o 

sistema previdenciário. (in Curso de Direito Previdenciário, 17ª ed. Revista, 

ampliada e atualizada, Rio de Janeiro, Editora Impetus, 2012, p. 174). 

Adverte, ainda: A filiação automática é decorrência natural da 

compulsoriedade do sistema protetivo. Em virtude desta condição, caso o 

segurado deixe de exercer a atividade remunerada, como em virtude do 

desemprego, deveria automaticamente perder sua filiação ao RGPS. 

Entretanto, em razão da natureza protetiva do sistema previdenciário, e 

pelo fato de, na maioria das vezes, o segurado encontra-se sem atividade 

por força das circunstâncias (desemprego etc), não deve permanecer 

desamparado em tal momento. Por isso a lei prevê determinado lapso 

temporal, no qual o segurado mantém essa condição, com cobertura 

plena, mesmo após a interrupção da atividade remunerada e mesmo sem 

contribuição, daí justificado o nome de período de graça. (op cit., p. 543, 

sem grifos no original). Ao cotejar o acervo probatório existente nos 

autos, verifica-se que na data do início da incapacidade a parte autora era 

segurada da previdência social, uma vez que estava contribuindo para 

previdência social ao tempo do requerimento administrativo – 21.11.2018. 

Logo, a princípio, resta devidamente comprovada a sua QUALIDADE DE 

SEGURADA. Sob outro prisma, a CARÊNCIA deve ser compreendida como 

o número de contribuições mensais necessárias para que o segurado 

tenha direito ao benefício, não se confundido com o tempo de contribuição. 

A propósito, o art. 25, I, da Lei 8.213/91 estabelece: Art. 25. A concessão 

das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social 

depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no 

art. 26: I – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) 

contribuições mensais; [...] (sem grifos no original) Por sua vez, a forma 

para o cômputo do período de carência é estatuída pelo art. 27 da Lei 

8.213/91, in verbis: Art. 27. Para cômputo do período de carência, serão 

consideradas as contribuições: (Redação dada pela Lei Complementar nº 

150, de 2015) I - referentes ao período a partir da data de filiação ao 

Regime Geral de Previdência Social (RGPS), no caso dos segurados 

empregados, inclusive os domésticos, e dos trabalhadores avulsos; 

(Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015) II - realizadas a 

contar da data de efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, 

não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com 

atraso referentes a competências anteriores, no caso dos segurados 

contribuinte individual, especial e facultativo, referidos, respectivamente, 
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nos incisos V e VII do art. 11 e no art. 13. (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 150, de 2015) Já o art. 27-A da citada lei estabelece: Art. 

27-A. No caso de perda da qualidade de segurado, para efeito de 

carência para a concessão dos benefícios de que trata esta Lei, o 

segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, 

com metade dos períodos previstos nos incisos I e III do caput do art. 25 

desta Lei. (incluído pela Lei n. 13.457/2017). Não se pode olvidar, também, 

que a carência é dispensada para a concessão de auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez em casos de segurado que, após se filiar no 

RGPS, seja acometido das doenças indicadas pelo art. 151 da Lei 

8.213/91, até a elaboração da lista mencionada pelo inciso III do art. 26, in 

verbis: Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no 

inciso II do art. 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença 

e de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, 

for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, 

alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, 

cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença 

de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado 

avançado da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da 

deficiência imunológica adquirida (aids) ou contaminação por radiação, 

com base em conclusão da medicina especializada. (Redação dada pela 

Lei nº 13.135, de 2015) Na espécie, apesar do INSS ter contestado 

genericamente a ação, denota-se de que o próprio reconheceu tal 

requisito ao indeferir o pedido de concessão do benefício à parte 

demandante, uma vez que justificou tal deliberação apenas pela falta de 

incapacidade laborativa. Como se não bastasse, consoante CNIS coligido 

ao feito, extrai-se o preenchimento de tal requisito, uma vez que se 

verifica a existência de inúmeros vínculos e contribuições realizadas pelo 

postulante, as quais perfazem o número exigido pela legislação vigente 

(12 contribuições mensais). No tocante à INCAPACIDADE INSUSCETÍVEL 

DE REABILITAÇÃO, verifica-se que a parte requerente submeteu-se a 

avaliação médica subscrita por profissional da área de medicina e 

devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, oportunidade em 

que restou demonstrado que a autora não possui incapacidade. Isso 

porque, a expert, ao concluir o laudo do exame médico pericial, consignou: 

Com base nos elementos, fatos expostos e analisados, sob o ponto de 

vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, 

concluímos a autora foi diagnosticada com doenças degenerativas na 

coluna lombar e cervical (espondiolartrose e discopatia 

degenerativa/transtornos de discos intervertebrais), fibromialgia e 

tendinopatia do supraespinhal Não há incapacidade laborativa por 

patologia narrada na petição inicial. Pelo exame clínico sem alterações no 

momento. As patologias estão controladas. Apenas deve evitar 

levantamento de peso excessivo e sobrecarga da coluna em caráter 

preventivo para evitar o agravamento da patologia degenerativa e 

irreversível. [...] Destarte, pelo que restou comprovado pela perícia, a 

autora não possui nenhum tipo de impedimento físico e mental para 

exercer atividade laboral, inclusive, em sua atividade habitual. De inteira 

pertinência ao tema versado, colaciona-se o seguinte julgado: 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR RURAL. 

INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. LAUDO PERICIAL NEGATIVO. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. São requisitos para a concessão dos 

benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxílio-doença a 

comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social e o 

preenchimento do período de carência de 12 (doze) contribuições 

mensais, com exceção das hipóteses enumeradas no art. 26, II, da Lei 

8.213/91, e a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade 

laborativa. 2. O perito do juízo concluiu que o autor não está incapacitado 

para o trabalho. Ausente prova da alegada incapacidade laborativa, não é 

possível conceder o benefício de auxílio-doença. 3. Remessa oficial 

p rov ida .  (TRF1,  REO 28778  AC 2009 .01 .99 .028778 -0 , 

DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, Julgamento: 

22/08/2012, e-DJF1 p.197 de 13/09/2012). Assim, não estando satisfeitos 

os requisitos para a concessão do benefício, é caso de indeferimento do 

pedido. III – DISPOSITIVO. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e declaro 

EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENO a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, 

§ 4º, III, do NCPC). Contudo, SUSPENDO sua exigibilidade pelo prazo de 05 

(cinco) anos, com fulcro 98, § 3º, do NCPC, dada a concessão de justiça 

gratuita. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Com o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não havendo requerimento 

no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da CNGC. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 07 de abril de 2020. MARIA 

LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001561-42.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO GOMES DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE AGUIAR OAB - MT24215/O (ADVOGADO(A))

KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS OAB - MT24332/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

Processo nº 1001561-42.2019.8.11.0051 Ação de reconhecimento e 

concessão de benefício previdenciário com pedidos alternativos de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Vistos etc. EDVALDO 

GOMES DE SANTANA, devidamente qualificado nos autos, ajuizou a 

presente ação de reconhecimento e concessão de benefício 

previdenciário com pedidos alternativos de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, igualmente qualificado. Sustenta, em síntese, 

que é portador de enfermidade que lhe retira a capacidade laborativa, 

razão pela qual pugna pelo restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Determinada a citação da 

parte ré, o INSS contesta os fatos articulados na exordial e pugna pela 

improcedência dos pedidos, o que foi impugnado pela autora. Em seguida, 

sobreveio aos autos laudo pericial e, intimadas as partes para 

manifestarem sobre o mesmo, apenas o requerente o fez. Os autos 

vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Registra-se, de início, que foi preservado no presente feito, a garantia 

constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo que não 

paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser apontada para 

macular o procedimento. I – DO MÉRITO. De elementar conhecimento que, 

de acordo com a sistemática estrutural implementada no ordenamento 

jurídico, o beneplácito da aposentadoria por invalidez é assegurado a 

todos aqueles indivíduos que ostentarem a condição de segurado da 

Previdência Social e que, concomitantemente, forem considerados como 

incapazes e insuscetíveis de reabilitação para o exercício de atividade 

laboral hábil a lhes garantir a sua subsistência, desde que integralizado, 

quando imprescindível, o período de carência, independentemente do fato 

de se encontrar no pleno gozo do benefício do auxílio-doença. Da 

premissa legalmente estabelecida constata-se que três são os requisitos 

necessários para a concessão do pedido: a) qualidade de segurado; b) 

carência de 12 contribuições mensais (art. 25, I, da Lei n° 8.213/91), 

excetuadas as hipóteses do art. 26, da Lei de Benefícios, onde a mesma é 

dispensada; c) incapacidade total ou parcial para o trabalho, conforme se 

trate de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez (arts. 42 e 59, da 

Lei n° 8.213/91, respectivamente). FÁBIO ZAMBITTE IBRAHIM, ao lecionar 

acerca dos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, 

esclarece: São beneficiários do RGPS os segurados da previdência social 

(obrigatórios e facultativos) e seus dependentes. Os segurados 

obrigatórios são aqueles filiados ao sistema de modo compulsório, a partir 

do momento em que exerçam atividade remunerada. Já os segurados 

facultativos são os que, apesar de não exercerem atividade remunerada, 

desejam integrar o sistema previdenciário. (in Curso de Direito 

Previdenciário, 17ª ed. Revista, ampliada e atualizada, Rio de Janeiro, 

Editora Impetus, 2012, p. 174). Adverte, ainda: A filiação automática é 

decorrência natural da compulsoriedade do sistema protetivo. Em virtude 

desta condição, caso o segurado deixe de exercer a atividade 

remunerada, como em virtude do desemprego, deveria automaticamente 

perder sua filiação ao RGPS. Entretanto, em razão da natureza protetiva 

do sistema previdenciário, e pelo fato de, na maioria das vezes, o 

segurado encontra-se sem atividade por força das circunstâncias 

(desemprego etc), não deve permanecer desamparado em tal momento. 

Por isso a lei prevê determinado lapso temporal, no qual o segurado 

mantém essa condição, com cobertura plena, mesmo após a interrupção 

da atividade remunerada e mesmo sem contribuição, daí justificado o nome 

de período de graça. (op cit., p. 543, sem grifos no original). A partir de 
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tais ponderações, verifica-se que a pretensão inicial é procedente. E o 

argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que o art. 15, 

incisos I e II, da lei de regência dispõe que a qualidade de segurado se 

mantém, sem limite, para aquele está em gozo de benefício, ou por até 12 

(doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar 

de realizar as contribuições, in verbis: Art. 15. Mantém a qualidade de 

segurado, independentemente de contribuições: I - sem limite de prazo, 

quem está em gozo de benefício; II - até 12 (doze) meses após a 

cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade 

remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou 

licenciado sem remuneração; III - até 12 (doze) meses após cessar a 

segregação, o segurado acometido de doença de segregação 

compulsória; IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado 

retido ou recluso; V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado 

incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar; VI - até 6 

(seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo 

[...]. (sem grifos no original) In casu, consoante documentos anexados à 

exordial e à contestação, extrai-se que previamente ao requerimento 

administrativo (05.02.2018), o requerente havia vertidos contribuições no 

interstício de 10.08.2015 a 30.09.2017. Logo, resta devidamente 

comprovada a sua QUALIDADE DE SEGURADO, nos termos do art. 15, II, 

da lei de regência. Sob outro prisma, a CARÊNCIA deve ser compreendida 

como o número de contribuições mensais necessárias para que o 

segurado tenha direito ao benefício, não se confundido com o tempo de 

contribuição. A propósito, o art. 25, I, da Lei 8.213/91 estabelece: Art. 25. 

A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o 

disposto no art. 26: I – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 

(doze) contribuições mensais; [...] (sem grifos no original) Por sua vez, a 

forma para o cômputo do período de carência é estatuída pelo art. 27 da 

Lei nº 8.213/91, in verbis: Art. 27. Para cômputo do período de carência, 

serão consideradas as contribuições: (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 150, de 2015) I - referentes ao período a partir da data 

de filiação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), no caso dos 

segurados empregados, inclusive os domésticos, e dos trabalhadores 

avulsos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015) II - 

realizadas a contar da data de efetivo pagamento da primeira contribuição 

sem atraso, não sendo consideradas para este fim as contribuições 

recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, no caso dos 

segurados contribuinte individual, especial e facultativo, referidos, 

respectivamente, nos incisos V e VII do art. 11 e no art. 13. (Redação 

dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015) Parágrafo único. No caso de 

perda da qualidade de segurado, para efeito de carência para a 

concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por 

invalidez e de salário-maternidade, o segurado deverá contar, a partir da 

nova filiação à Previdência Social, com os períodos previstos nos incisos I 

e III do caput do art. 25. (Incluído pela Medida Provisória nº 739, de 2016) 

Não se pode olvidar, ainda, que a carência é dispensada para a 

concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez em casos de 

acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do 

trabalho, bem como nos casos de segurado que, após se filiar no RGPS 

seja acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, 

alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, 

cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença 

de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado 

avançado da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da 

deficiência imunológica adquirida (AIDS) ou contaminação por radiação, 

com base em conclusão da medicina especializada. (art. 151, da LB) Na 

espécie, o requerente cumpriu com a carência necessária, consoante se 

denota dos inúmeros vínculos empregatícios constantes do CNIS, sendo 

que a matéria sequer foi objeto de impugnação pela autarquia requerida. 

Soma-se que no interstício inferior a um que precedeu o requerimento 

administrativo o autor percebeu auxílio-doença (13.07.2017 a 29.11.2017). 

Deste modo, os documentos apresentados pela autarquia previdenciária 

comprovam o número de contribuições exigidas pela Lei de Regência, 

estando preenchido o requisito da CARÊNCIA. No que diz respeito à 

INCAPACIDADE INSUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO, verifica-se que o 

requerente submeteu-se a avaliação médica subscrita por profissional da 

área de medicina e devidamente habilitado para o desempenho de tal 

mister, oportunidade em que restou demonstrado que o próprio possui 

incapacidade laborativa parcial e permanente, tendo a expert, em resposta 

aos quesitos que lhe foram apresentados, concluído: Com base nos 

elementos, fatos expostos e analisados, sob o ponto de vista da Medicina 

do Trabalho e com embasamento técnico-legal, concluímos que o Autor é 

portador de doenças degenerativas (espondiloartrose, hérnia de disco, 

discopatia degenerativa/transtornos de discos invertebrais) na coluna 

lombar e cervical. Há incapacidade laborativa parcial e permanente. Mas 

não há impedimento de realizar outras atividades compatíveis com seu 

estado de saúde. Há restrições para levantamento de peso excessivo, 

esforços físicos intensos, permanência prolongada em pé, postura 

inadequada e viciosa da coluna (ficar muito tempo na mesma posição, 

rotação da coluna e agachamento) em caráter preventivo para 

agravamento das patologias degenerativas e irreversíveis. [...] Convém 

destacar que não obstante a incapacidade do autor seja parcial, a perita 

afirmou, como se vê acima, que ao requerente existe uma série de 

restrições para o desenvolvimento de atividades que exigem tempo 

prolongado em pé, agachamento, rotação de coluna, levantamento de 

peso excessivo, características estas que são correlatas ao labor já 

exercido pela demandante na condição de coletor de lixo. Não se pode 

olvidar, ainda, que o promovente já conta com 53 (cinquenta e três) anos 

idade, é pessoa de pouca instrução educacional, visto que estudou 

apenas até a quinta série do ensino fundamental, circunstâncias que, por 

si só, dificultam sua reinserção no mercado de trabalho. Destarte, embora 

não tenha sido demonstrada a incapacidade total para o trabalho, certo é 

que o autor possui inúmeras restrições para o exercício de determinadas 

atividades laborais, tal qual a exercida nos dias atuais, e encontra-se, 

momentaneamente, impossibilitado de exercê-las, eis que a incapacidade, 

ainda que parcial, é permanente. Ademais, é de trivial sabença que o juiz 

não está vinculado ao laudo pericial, porquanto é o destinatário final das 

provas, podendo sopesá-las de acordo com o seu livre convencimento. 

Nesse sentido, eis a contemporânea jurisprudência pátria: 

PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO 

EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADO ESPECIAL. 

TRABALHADOR RURAL. INCAPACIDADE LABORAL. COMPROVAÇÃO 

POR LAUDO MÉDICO PERICIAL OFICIAL E EXTRA-OFICIAL. LIVRE 

CONVENCIMENTO DAS PROVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS. NULIDADE DO 

LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO. TERMO A QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. [...] Em atenção ao 

princípio do livre convencimento motivado, o magistrado não está 

vinculado às conclusões do perito judicial, podendo levar em conta, 

quando da apreciação da causa, as condições pessoais da parte autora 

ou outros elementos dispostos nos autos. [...] (TRF1, Ap 

411695920144019199/RO, 1ª Turma, Rel. Des. Federal Carlos Augusto 

Pires Brandão, e-DJF1 25.05.2016, sem grifos no original) PROCESSUAL 

CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL 

NÃO ACOLHIDO. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE 

COMPROVADA PELA ANÁLISE DOS RELATÓRIOS MÉDICOS E DAS 

CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DA PARTE AUTORA. TERMO INCIAL. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA 

REFORMADA. 1. Os benefícios de auxílio doença e aposentadoria por 

invalidez dependem, para a sua obtenção, da convergência de três 

requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado, o segundo ao 

cumprimento do período de carência, quando for o caso, e o terceiro 

expresso na incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio doença) ou 

total e permanente (aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor 

dos artigos 42/47 e 59/63 e Lei 8.213/91. 2. O juiz, pelo livre 

convencimento motivado, não se encontra adstrito ao laudo pericial 

quando da apreciação e valoração das alegações e das provas, podendo, 

inclusive, decidir contrário ao laudo quando houver outros elementos que 

assim o convençam. 3. A análise dos relatórios médicos, assim como das 

condições pessoais e sociais do autor indica, na realidade, a existência de 

incapacidade total e permanente. A natureza da patologia que acomete o 

segurado, conjugada à presença de fatores como baixa escolaridade; 

idade atual e histórico profissional, tornam inviável no plano prático a 

possibilidade de recuperação para o labor outrora exercido ou mesmo de 

reabilitação para outras profissões. 4. Verificada a incapacidade total e 

permanente para o trabalho, faz jus a parte autora ao restabelecimento do 

benefício de auxílio-doença desde a data da cessação indevida, bem 

como a sua conversão em aposentadoria por invalidez a partir da data 

deste acórdão, conforme disposto no art. 42 e seguintes da Lei de 

Benefícios, descontando-se as eventuais parcelas pagas 

administrativamente no período, razão pela qual a sentença deve ser 

reformada para julgar procedente a pretensão inicial. 5. Juros de mora e 
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correção monetária incidentes sobre as parcelas vencidas, de acordo 

com os critérios de atualização e de juros estabelecidos no 1º-F da Lei 

9.494/97, na redação conferida pela Lei n. 11.960/2009. 6. Honorários 

advocatícios devidos pelo réu, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor das parcelas vencidas até a presente data, conforme limitação da 

base de cálculo recomendada pela Súmula 111, do STJ. 7. Isenção de 

custas processuais nos termos da lei. 8. Deferida tutela específica da 

obrigação de fazer para implantação imediata do benefício, com 

fundamento no art. 300 do CPC. 9. Apelação provida. (TRF1, Ap 

200738070012919, 1ª Câmara Regional Previdenciária de Minas Gerais, 

Rel. Juiz Federal Murilo Fernandes de Almeida, e-DJF1 24.06.2016, sem 

grifos no original) Com lastro nesses argumentos, demonstrada a 

incapacidade parcial e permanente, porém com restrições que inviabilizam 

totalmente o exercício da profissão já exercida pelo autor, aliado à sua 

idade avançada, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida 

que se impõe. No que concerne ao termo inicial, filio-me ao entendimento 

no sentido de que a data de início do pagamento deverá ser a partir da 

cessação indevida do benefício, devendo ser descontados, por óbvio, os 

valores já recebidos pelo benefício concedido. II – DISPOSITIVO. Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial e CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS à concessão de aposentadoria por invalidez ao requerente 

EDVALDO GOMES DE SANTANA, no valor mensal a ser calculado de 

acordo com a legislação vigente, a partir do dia subsequente à cessação 

indevida do auxílio-doença (29.11.2017). Sobre as prestações em atraso 

deverão incidir juros de mora e correção monetária de acordo com o 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 

Federal. Outrossim, preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do 

NCPC, CONCEDO a tutela de urgência para o fim específico de determinar 

ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) 

dias, tendo em vista a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, consistente no nítido caráter alimentar 

do benefício e a evidente hipossuficiência da parte autora. Por corolário, 

OFICIE-SE ao Gerente da Agência da Previdência Social de atendimento de 

demandas judiciais de Cuiabá-MT, encaminhando-lhe cópia dos 

documentos necessários para a implantação do benefício à requerente. 

Em cumprimento ao Provimento nº 20/2008–CGJ, para melhor auxiliar a 

PGF no cumprimento da sentença, descrevo os dados necessários à 

implantação do benefício em favor da parte requerente: Nome do 

segurado: EDVALDO GOMES DE SANTANA. Genitor: Lourdes Francisca 

de Santana. CPF nº 353.401.181-34. Endereço: Rua Canário, Quadra 10, 

Lote 19, nº 553, Bairro Cidade Alta II, Campo Verde/MT. Pis/pasep: 

1.240.713.300-7 Benefício Concedido: Aposentadoria por Invalidez. RMI - 

Renda mensal inicial: no valor mensal a ser estabelecido de acordo com a 

Lei nº 8.213/91. DIB - Data do início do Benefício: 29.11.2017 DIP – 30 dias, 

a contar da intimação da sentença. CONDENO, ainda, o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ao pagamento dos honorários 

advocatícios, em favor da causídica da parte autora, os quais arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até o momento 

da prolação da sentença (art. 85, § 3º, I do NCPC e Súmula 111/STJ), 

ISENTANDO-O do recolhimento das custas processuais. Considerando o 

entendimento adotado pelo Egrégio Regional Federal da 1ª Região, com 

fulcro no art. 496, § 3º, inciso I, do NCPC, DEIXO de determinar a remessa 

necessária (Precedente: ReeNec 00238342220174019199/MT, Processo 

Orig.: 0001869-37.2015.8.11.0051–2ª Vara Cível da Comarca de Campo 

Verde/MT, 2ª Turma, Rel. Des. Federal Francisco de Assis Betti, Rel. 

Convocado Juiz Federal César Cintra Jatahy Fonseca, j. 21.06.2017), eis 

que os valores atrasados somarão importância inferior a 1.000 (um mil) 

salários-mínimos. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Com o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não havendo requerimento 

no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da CNGC. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Campo Verde/MT, 07 de abril de 2020. MARIA 

LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002585-08.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT15375-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO às PARTES, na pessoa de seu procurador, para 

manifestarem acerca do laudo pericial id. 30541089, no prazo de 15 

(quinze) dias, podendo o assistente técnico, em igual prazo apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, §1º, NCPC). Campo Verde-MT, 17 de 

abril de 2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE 

RESENDE Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-80 AÇÃO POPULAR

Processo Número: 1000861-32.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO FERRI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA OAB - MT10434/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO 

(REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Processo nº 1000861-32.2020.8.11.0051 Ação popular c/c pedido de 

declaração de nulidade. Vistos etc. Trata-se de ação popular c/c pedido 

de declaração de nulidade ajuizada por JULIANO FERRI em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO (SEDEC) e do INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (INDEA/MT), todos já devidamente 

qualificados. Relata, em apertada síntese, ser produtor de soja e, por tal 

razão, está experimentando prejuízos em virtude da “calendarização do 

plantio”, regulamentada por meio da Instrução Normativa nº 

002/2015/SEDEC/INDEA, a qual alega ser eivada de vícios diversos. Nesse 

contexto, postula, por meio da presente ação popular, a declaração de 

nulidade, com efeitos erga omnes, dos arts. 4º e 7º, ambos da citada 

Instrução Normativa, em razão de ilegalidades e inconstitucionalidade, além 

do desrespeito a Convenções Internacionais que versam sobre o assunto. 

Os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E 

DECIDO. De elementar conhecimento que a ação popular tem sede 

constitucional, eis que o inciso LXXII do art. 5º da Carta Magna prevê que 

“qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a 

anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 

participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 

histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de 

custas judiciais e do ônus de sucumbência”. Exsurge-se da literalidade do 

dispositivo que se trata de instrumento de garantia e proteção do 

patrimônio público em sentido lato, o qual é regulamentado pela Lei nº 

4.717/1965, que já em seu art. 1º preceitua: Art. 1º Qualquer cidadão será 

parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos 

lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos 

Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista 

(Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais 

a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de 

serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja 

criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com 

mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de 

empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos 

Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades 

subvencionadas pelos cofres públicos. § 1º - Consideram-se patrimônio 

público para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor 

econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. § 2º Em se tratando de 

instituições ou fundações, para cuja criação ou custeio o tesouro público 

concorra com menos de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita 

ânua, bem como de pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas, as 

conseqüências patrimoniais da invalidez dos atos lesivos terão por limite a 

repercussão deles sobre a contribuição dos cofres públicos. [...] 

Observe-se, portanto, que tanto o constituinte quanto legislador ordinário 

delinearam como objeto da ação popular os atos que lesionem o patrimônio 

público. Ou seja, não é somente o ato ilícito, mas sim o ato ilícito que 

lesiona o patrimônio público. É medida descabida em função de qualquer 

irregularidade do ato. Nesse sentido já pontificou o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: AÇÃO POPULAR. PROVA EFETIVA. LESIVIDADE. ATO 

ADMINISTRATIVO. Para o cabimento da ação popular, é necessário que se 

demonstre a ilegalidade do ato administrativo, bem como se prove sua 
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lesividade seja sob o aspecto material seja sob o moral. Não se deve 

adotar a lesividade presumida em função da irregularidade formal do ato. 

No caso, não existe prova efetiva de lesão ao patrimônio público. Logo a 

Seção, por maioria, deu provimento aos embargos. (EREsp nº 260.821/SP, 

1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, 

j. 23.11.2005) Fixadas tais premissas, verifica-se que o autor ajuizou a 

presente ação popular perquirindo a declaração de nulidade, sob os 

aspectos legal e constitucional e com efeitos erga omnes, dos arts. 4º e 

7º, ambos da Instrução Normativa nº 002/2015/SEDEC/INDEA, delineando 

seus pedidos com base nas seguintes argumentações: I - a Instrução 

Normativa é ilegal e peca porque deixa de seguir todas as normas 

estaduais e federais sobre o aspecto de medida fitossanitária e risco 

ambiental, por apresentar vicio formal e material, que disciplinam a 

necessidade de participação popular e embasamento científico; II – a 

Instrução Normativa é inconvencional e, por isso, não pode possuir 

eficácia no ordenamento jurídico; III – a Instrução Normativa é inválida (e 

inconstitucional) porque, de maneira ilegal, desrespeita norma superior, 

excedendo seu poder regulamentar, com abuso de poder; IV – a Instrução 

Normativa estadual não obedeceu à normativa federal, que determina a 

necessária realização de pesquisa científica para a estipulação dos 

períodos de plantio, bem como proíbe em absoluto o plantio e cultivo de 

soja durante o período de vazio sanitário, e dessa forma, a autorização 

excepcional de plantio dentro do período de vazio sanitário é ilegal; V - No 

que diz respeito ao artigo 7º da Instrução Normativa, falta-lhe motivação e 

na finalística, já que se o objetivo da norma é prevenção e controle da 

chamada “ferrugem asiática”, não pode haver a autorização de qualquer 

plantio de soja dentro o vazio sanitário. Percebe-se no mínimo um desvio 

de finalidade, já que a o plantio dentro do período de vazio sanitário é 

completamente proibido pela Instrução Normativa Federal. VI - Já em 

relação ao artigo 4.º da Instrução Normativa, é flagrante a sua ilegalidade 

porque delimita datas limites sem qualquer pesquisa, sendo que inclusive 

proíbe a realização de qualquer estudo científico que seja capaz de 

alterá-lo, segundo o Ministério Público; Outrossim, percebe-se um desvio 

de finalidade, já que o ato atinge fim diverso daquele previsto, de proteção 

ao meio ambiente e de utilização de menor grau de agrotóxicos, porque as 

pesquisas atuais demonstram que o plantio em fevereiro induz em menor 

grau de utilização de agrotóxicos e maior proteção ambiental. VIII - Assim, 

de uma maneira geral, a Instrução Normativa é ilegal porque não observou 

a Constituição Estadual (art. 338), a Convenção Internacional, as leis 

estaduais e a Instrução Normativa Federal do MAPA n.º 002/2007, que 

exigem a participação popular e a existência de pesquisa científica, razão 

pela qual há um vício de forma e de ilegalidade, nos termos da Lei de Ação 

Popular. Em que pese, não sendo instituído Comitê Estadual de Controle de 

Ferrugem Asiática da Soja configurando a omissão estatal na medida 

fitossanitária. Ademais, na parte em que se afastou dos motivos que 

ensejaram a sua criação, já que deixou de realizar pesquisas para 

confirmar se houve ou não alterações no quadro edafoclimático do 

Estado, a norma pecou por inexistência de motivos, na modalidade 

“juridicamente inadequado”, uma vez que o resultado que se pretende 

obter (análise das condições edafoclimáticas) não obedeceu à própria 

Norma. Portanto, a construção deste ato normativo por mera dedução 

deve ser suspenso, nestes dois artigos, porque medida essencial ao 

controle da ferrugem asiática e à defesa fitossanitária do Estado de Mato 

Grosso. IX – subsidiariamente, não sendo concedida a tutela de urgência 

no sentido de declarar a nulidade dos artigos mencionados, requer seja 

dado efeito suspensivo à norma, no sentido de declarar a sua falta de 

eficácia até que haja a pesquisa científica no Estado e edição de nova 

norma, com a participação popular. [...] Ora, não há dúvida de ser 

admissível a ação popular para debater quanto à inconstitucionalidade 

e/ou ilegalidade de normas, como causa de pedir, cujo enfrentamento 

radica na motivação decisória, consoante já bem pontuado pela boa 

jurisprudência dispondo sobre a matéria. Por oportuno: AÇÃO POPULAR. 

INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. ART. 36 DO ADCT. ART. 165, 

§ 9º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

ANÁLISE DO MÉRITO. 1. O STJ vem firmando o entendimento de que é 

possível a declaração incidenter tantum de lei ou ato normativo federal ou 

local em sede de ação coletiva. Todavia, in casu, a dita imoralidade 

perpetrada pelos réus equivale à inconstitucionalidade formal da Lei n. 

8.173/91, sendo certo que a ação popular é via imprópria para o controle 

de constitucionalidade de leis. [...]. 4. Recurso especial conhecido e 

parcialmente provido. (STJ, REsp nº 505.865/SC, 2ª Turma, Rel. Min. João 

Otávio de Noronha, j. 19.06.2007) Desta exegese, depreende-se que 

ajustam à ação popular o controle difuso da constitucionalidade ou da 

legalidade, como é da tradição do Direito Brasileiro. Todavia, inteiramente 

diversa é a situação retratada na espécie, em que, de forma clarividente, 

pretende a parte autora a declaração de nulidade, por ilegalidade e 

inconstitucionalidade, de ato normativo estadual, em efetivo controle 

concentrado, conforme acima explicitado. Nesse panorama, conclui-se 

estar-se diante de pretensão que visa, principaliter, controle de legalidade 

e de constitucionalidade e não apenas de forma incidenter tantum, o que 

se revela, sobretudo, no alcance erga omnes da eficácia decisória 

almejada pela parte demandante. Com efeito, a vingar seu pleito, os 

dispositivos normativos guerreados serão retirados do mundo jurídico não 

apenas quanto à determinada situação subjetiva, mas para todos. Para tal 

intenção não se presta a ação popular, porquanto inaceitável conferir 

legitimação a todo cidadão para combater, abstratamente, 

constitucionalidade e/ou ilegalidade de normas jurídicas, quando a 

Constituição da República, no que seguida, por óbvio, pela Constituição 

Estadual, apresentam numerus clausus de legitimados. De inteira 

pertinência ao tema versado, trago à colação os seguintes arestos, todos 

hodiernamente editados pelos Tribunais pátrios: AÇÃO POPULAR. ATO 

LESIVO. NORMA DE CARÁTER GERAL E ABSTRATA. 

INCONSTITUCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE 

INTERESSE PROCESSUAL. A ação popular não é a via adequada para 

atacar ato normativo geral e abstrato, visando retirá-lo do mundo jurídico, 

quando há meio de impugnação específico. Em reexame, confirmar a 

sentença. (TJMG, ReeNec nº 10000191421056001, 3ª Câmara Cível, Rel. 

Desa. Albergaria Costa, j. 20.02.2020) AÇÃO POPULAR. OCUPAÇÃO 

IMOBILIÁRIA E URBANA NO CAIS DO MAUÁ E PONTAL DO ESTALEIRO. 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. 

CONTROLE ABSTRADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 83 DO 

STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREQUESTIONAMENTO. 

RECURSO NÃO ADMITO. (TJRS, Recurso Especial nº 70082038464, 1ª 

Vice-Presidência, Rel. Desa. Maria Isabel de Azevedo Souza, j. 

02.08.2019) AÇÃO POPULAR. ATO LESIVO NÃO DEMONSTRADO. LEI EM 

TESE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO DA 

VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO 

DA REMESSA NECESSÁRIA. Descabe ação popular para questionar 

norma em tese, uma vez que não é sucedâneo de ação direta de 

inconstitucionalidade. Preliminar recursal acolhida. Ação extinta, sem 

julgamento de mérito. (TJPB, Ap/ReeNec 00446353520138152001, 3ª 

Câmara Especializada Cível, Rel. Des. João Batista Barbosa, j. 14.07.2017) 

Destarte, verifica-se a inadequação da via processual adotada, uma vez 

que a parte requerente objetiva declaração de nulidade, por ilegalidade e 

inconstitucionalidade, de dispositivos normativos, o que equivale a um 

controle concentrado de constitucionalidade. Não se olvide, por fim, que a 

matéria aqui enfrentada é cognoscível ex officio pelo magistrado, senão 

vejamos a orientação jurisprudencial: AÇÃO POPULAR. ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO ESTADUAL. INADEQUAÇÃO DA 

AÇÃO POPULAR PARA DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE E 

INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. 

EXTINÇÃO DA AÇÃO, DE OFÍCIO. A ação popular é limitada à análise 

específica da legalidade do ato e não para a declaração de 

ilegalidade/inconstitucionalidade de qualquer tipo de legislação. Precedente 

jurisprudencial desse tribunal. Provimento ao recurso. (TJRJ, AI nº 

00509054820168190000, 17ª Câmara Cível, Rel. Desa. Flávia Romano de 

Rezende, j. 15.02.2017) Nesse influxo de ideias, denota-se não haver 

interesse processual da parte autora em ajuizar a presente ação popular, 

pois, dados os fatos elencados, a via elegida é flagrantemente 

inadequada. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI, do novel Código de 

Processo Civil, porquanto ausente o interesse processual – adequação – 

para a propositura de ação popular que vise a declaração de nulidade de 

atos normativos em razão de vícios legais e inconstitucionais. Uma vez 

que não evidenciada a má-fé do requerente, ISENTO do pagamento dos 

ônus sucumbenciais, nos termos do art. 5º, inciso LXXII, da CRFB/1988. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Transitada em julgado, e nada sendo requerido 

em 15 (quinze) dias, ARQUIVEM-SE os autos, consoante preconiza o art. 

1.006, da CNGC/MT. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo 

Verde/MT, 08 de abril de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000748-15.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO AUGUSTO RIZEK OLIVEIRA EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 357 de 795



Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (IMPETRADO)

Secretária de Planejamento do Município de Campo Verde/MT 

(IMPETRADO)

Secretária de Fazenda do Município de Campo Verde/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo nº 1000748-15.2019.8.11.0051 Mandado de segurança com 

pedido de liminar. Vistos etc. Trata-se de mandado de segurança 

impetrado por AVENUE BAR CAMPO VERDE LTDA. contra ato praticado 

pela SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPO 

VERDE/MT e pela SECRETÁRIA DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CAMPO 

VERDE/MT, todos já devidamente qualificados, sob o argumento de 

violação de direito líquido e certo. Alega, em síntese, atuar no comércio 

varejista de bebidas e organização de festas desde 27.11.2012, e, diante 

da recente alteração de seu contrato social, procedeu à nova solicitação 

de licença de funcionamento, sendo o pedido deferido e emitido o 

competente alvará aos 07.03.2019. Destaca, no entanto, que o aos 

26.03.2019 foi comunicada do cancelamento de autorização de uso e 

ocupação do solo e, no dia seguinte, da cassação do alvará de 

autorização, todas essas medidas tomadas sem a oferta do devido 

contraditório e sem a devida fundamentação legal. Nesse contexto, 

asseverando que os atos praticados ferem direito líquido e certo, postula 

pela concessão da segurança para que sejam mantidas a licença de uso e 

ocupação do solo e do alvará de localização e funcionamento, consoante 

outrora deferido. Recebida a ação, a medida liminar requestada foi 

indeferida. Irresignada, a impetrante interpôs recurso de agravo de 

instrumento, logrando êxito no deferimento da liminar pleiteada. 

Notificadas, as autoridades coatoras prestaram as devidas informações, 

argumentando que, diversamente do delineado na exordial, os atos 

administrativos foram praticados em estrita consonância às normas legais 

e constitucionais. Com vistas do feito, o parquet opinou pela concessão da 

segurança. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. De elementar conhecimento que o mandado de 

segurança é meio processual adequado para proteger direito líquido e 

certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer 

violação por parte de autoridade pública, conforme definição constitucional 

(artigo 5º, LXIX, da Constituição da República). Logo, ao utilizar-se do writ, 

o impetrante há de demonstrar, mediante prova pré-constituída, com 

precisão e clareza, qual o direito líquido e certo próprio que pretende 

defender, porque, em ação dessa natureza, o que se pede não é a 

declaração de nulidade do ato impugnado, mas uma determinação à 

autoridade impetrada para que cesse a ofensa ao direito subjetivo da 

impetrante. Por tais motivos, só o titular de direito próprio pode impetrar 

mandado de segurança, não lhe cabendo vindicar, em seu nome, direito 

alheio. Partindo dessa premissa, denota-se que a questão cinge-se em 

aferir se houve violação ao direito ao contraditório administrativo quando 

da cassação da licença de ocupação e uso do solo e do alvará de 

localização e funcionamento, anteriormente expedidos em favor da parte 

impetrante. E, de logo, verifica-se que a segurança perquirida merece ser 

concedida. Com efeito, embora haja a necessidade da Administração 

Pública controlar as atividades comerciais da impetrante em virtude de seu 

poder de polícia, inclusive no que diz respeito à perturbação da ordem e 

do sossego alheio em virtude das regras de zoneamento urbano, não 

pode a conduta ser praticada em dissonância ao devido processo legal 

administrativo, com as garantias, ao administrado, do contraditório e da 

ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, nos termos 

estabelecidos pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República. 

Nessa toada é a intelecção utilizada pela Desembargadora Relatora ao 

conceder o efeito suspensivo em sede do recurso de agravo de 

instrumento interposto pela impetrante na espécie: [...] Entrementes, a 

cassação de alvará, por mais razoável que sejam os motivos da 

autoridade pública, não prescinde do devido processo legal administrativo, 

art. 5º, LIV e LV, CF/88, assegurando-se, minimamente, contraditório e 

defesa. Deve-se ressaltar que, a despeito do poder de polícia que possui 

a Administração Pública para fiscalizar as atividades dos particulares, a 

revogação ou a alteração do alvará de licença, por repercutir no direito 

subjetivo do Administrado, não pode prescindir de prévio e regular 

procedimento administrativo em que se garanta ao indivíduo um mínimo de 

contraditório e de defesa. [...]. (TJMT, Decisão Monocrática no AI nº 

1004218-13.2019.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. 

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 10.04.2019) Outra não é a 

orientação jurisprudencial dos Tribunais pátrios: MANDADO DE 

SEGURANÇA. ALVARÁ ESPECIAL DE FUNCIONAMENTO. Alvará cassado 

por excesso de barulho, imediatamente, após denúncias. Impossibilidade. 

Violação do art. 6º, § 1º, da Lei Municipal 4.635/14, e dos princípios do 

contraditório e da ampla defesa. Sentença mantida. REMESSA NÃO 

PROVIDA. (TJSP, Ap/ReeNec 10020998020168260319, 2ª Câmara de 

Direito Público, Rel. Des. Alves Braga Júnior, j. 07.03.2018) REEXAME 

NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE ALVARÁS 

SANITÁRIO E DE FUNCIONAMENTO DE COMÉRCIO VAREJISTA DE 

COMBUSTÍVEIS. ATO ÍRRITO POR NÃO TER SIDO FACULTADO O 

EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA 

CONCESSIVA DA ORDEM MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA. Como o 

procedimento administrativo deflagrado, que redundou na cassação do 

alvará sanitário e de funcionamento do comércio varejista de combustíveis 

desenvolvido pela impetrante, não franqueou o sacro exercício do 

contraditório e da ampla defesa, é de confirmar-se o comando sentencial 

recorrido que concedeu a ordem mandamental para desconstituí-lo. (TJSC, 

Ap/ReeNec 03018352220178240062, 2ª Câmara de Direito Público, Rel. 

Des. João Henriaue Blasi, j. 08.05.2018) Desta exegese, factível concluir 

que a impetrante faz jus a ver restabelecido seu alvará de funcionamento 

e a licença para uso e ocupação do solo, máxime porque a prova 

pré-constituído é indene em evidenciar que houve desrespeito, pelo Poder 

Público, ao devido processo legal administrativo e, consequentemente, ao 

contraditório e à ampla defesa. Por consectário lógico, a segurança deve 

ser concedida. Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada 

por AVENUE BAR CAMPO VERDE LTDA. – EPP e, por conseguinte, 

DECLARO NULAS as decisões administrativas que cassaram a licença de 

uso e ocupação do solo e o alvará de funcionamento expedidos no ano de 

2019 em favor da impetrante, em face da inobservância do devido 

processo legal administrativo, notadamente o contraditório e a ampla 

defesa. SUBSISTENTE, por corolário, a tutela de urgência concedida pelo 

juízo ad quem. ISENTA, a impetrante, de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, como autoriza o art. 10, inciso XXII da 

Constituição Estadual e Súmulas nsº 512/STF e 105/STJ. INTIMEM-SE as 

autoridades coatoras para ciência do inteiro teor da sentença (LMS, art. 

13). PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Findo o prazo para interposição de 

recurso voluntário, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso para o reexame necessário, nos 

termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. Após, com o trânsito em 

julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não havendo 

requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da CNGC. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 08 de abril de 

2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000711-85.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE BARROS PRIETO DA SILVA (IMPETRANTE)

VALTER LUIZ MOURA DA SILVA (IMPETRANTE)

VALTER LUIZ MOURA DA SILVA - ME (IMPETRANTE)

CARLOS EDUARDO DA CRUZ SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo nº 1000711-85.2019.8.11.0051 Mandado de segurança com 

pedido de liminar inaudita altera pars. Vistos etc. Trata-se de mandado de 

segurança impetrado por AUTO ESCOLA LOGOS, VALTER LUIZ MOURA 

DA SILVA, VIVIANE BARROS PRIETO MOURA DA SILVA e CARLOS 

EDUARDO DA CRUZ SILVA contra ato praticado pelo DIRETOR DE 

HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (DETRAN/MT), todos já devidamente qualificados, sob o 
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argumento de violação de direito líquido e certo. Alegam, em síntese, que a 

autoridade coatora procedeu à instauração de sindicância administrativa 

em desfavor dos impetrantes, resultando na suspensão cautelar de 

acesso da autoescola e seus diretores ao sistema informatizado do 

DETRAN/MT, pelo período de 90 (noventa) dias, contudo, embora 

transcorrido o referido interregno, não houve a liberação das senhas de 

acesso, porquanto tal circunstância restou condicionada ao cumprimento 

de condições impostas administrativamente, as quais reputam ser 

arbitrárias e ilegais. Nesse contexto, asseverando que os atos praticados 

ferem direito líquido e certo, postulam pela concessão da segurança para 

que sejam imediatamente liberados todos os acessos dos impetrantes aos 

sistemas informatizados do DETRAN/MT. Recebida a ação, a medida 

liminar requestada foi indeferida. Irresignada, a impetrante interpôs agravo 

de instrumento, todavia, a tutela recursal não foi concedida. Notificada, a 

autoridade coatora quedou-se silente. Com vistas do feito, o parquet 

opinou pela denegação da segurança. Os autos vieram-me conclusos. É o 

relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. De elementar conhecimento 

que o mandado de segurança é meio processual adequado para proteger 

direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

alguém sofrer violação por parte de autoridade pública, conforme 

definição constitucional (artigo 5º, LXIX, da Constituição da República). 

Logo, ao utilizar-se do writ, o impetrante há de demonstrar, mediante 

prova pré-constituída, com precisão e clareza, qual o direito líquido e certo 

próprio que pretende defender, porque, em ação dessa natureza, o que 

se pede não é a declaração de nulidade do ato impugnado, mas uma 

determinação à autoridade impetrada para que cesse a ofensa ao direito 

subjetivo da impetrante. Por tais motivos, só o titular de direito próprio pode 

impetrar mandado de segurança, não lhe cabendo vindicar, em seu nome, 

direito alheio. Partindo dessa premissa, denota-se que a pecha da questão 

cinge-se em aferir se a Administração Pública agiu de forma desarrazoada 

ao impor condições à liberação do acesso dos impetrantes aos sistemas 

informatizados do DETRAN/MT após transcorrido o prazo da suspensão 

cautelar infligida em sede de sindicância administrativa. E, de logo, 

verifica-se que razão não assiste à parte impetrante. Com efeito, ao Poder 

Judiciário é defeso digressionar quanto ao mérito dos atos administrativos, 

máxime porque tais são revestidos de veracidade e legalidade, consoante 

bem leciona HELY LOPES MEIRELLES: [...] a presunção de legitimidade e 

veracidade dos atos administrativos responde a exigências de celeridade 

e segurança das atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na 

dependência de solução de impugnação dos administrados, quanto à 

legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução. [...] outra 

consequência da presunção de legitimidade e veracidade é a 

transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para 

quem a invoca. (in Direito administrativo brasileiro, 30. ed., Malheiros 

Editores, p. 158) Na mesma esteira, disserta DIÓGENES GASPARINI: 

Limita-se o controle jurisdicional, nos casos concretos, ao exame da 

legalidade do ato ou da atividade administrativa. Escapa-lhe, por 

conseguinte, o exame do mérito do ato ou atividade administrativa. Assim, 

os aspectos de conveniência ou oportunidade não podem ser objeto 

desse controle. A autoridade jurisdicional pode dizer o que é legal ou 

ilegal, mas não o que é oportuno ou conveniente e o que é inoportuno ou 

inconveniente. (in Direito administrativo, 12 ed., Saraiva, p. 914) Não se 

olvide, ademais, que à Administração Pública é conferido o poder geral de 

cautela como corolário da teoria dos poderes implícitos, cujo fundamento 

consubstancia-se na assertiva de que para cada prerrogativa concedida 

pela Constituição Federal a um determinado ente estatal, a ele também bem 

é conferido, ao mesmo tempo e de forma subentendida, amplos poderes 

para a efetivação desse poder. Por oportuno, trago à colação a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: [...] Com efeito, impende 

reconhecer, desde logo, que assiste, ao Tribunal de Contas, poder geral 

de cautela. Trata-se de prerrogativa institucional que decorre, por 

implicitude, das atribuições que a Constituição expressamente outorgou à 

Corte de Contas. Entendo, por isso mesmo, que o poder cautelar também 

compõe a esfera de atribuições institucionais do Tribunal de Contas, pois 

se acha instrumentalmente vocacionado a tornar efetivo o exercício, por 

essa Alta Corte, das múltiplas e relevantes competências que lhe foram 

diretamente outorgadas pelo próprio texto da Constituição da República. 

Isso significa que a atribuição de poderes explícitos, ao Tribunal de 

Contas, tais como enunciados no art. 71 da Lei Fundamental da República, 

supõe que se reconheça, a essa Corte, ainda que por implicitude, a 

possibilidade de conceder provimentos cautelares vocacionados a 

conferir real efetividade às suas deliberações finais, permitindo, assim, 

que se neutralizem situações de lesividade, atual ou iminente, ao erário 

[...]. Na realidade, o exercício do poder de cautela, pelo Tribunal de Contas, 

destina-se a garantir a própria utilidade da deliberação final a ser por ele 

tomada, em ordem a impedir que o eventual retardamento na apreciação 

do mérito da questão suscitada culmine por afetar, comprometer e frustrar 

o resultado definitivo do exame da controvérsia [...]. (STF, MS nº 

26.547/DF, Rel. Min. Celso de Mello) Desta exegese, fácil é concluir que o 

Poder Público pode valer de medidas cautelares administrativas, inclusive 

ao impor condições, porquanto tal conduta é inerente aos seus poderes 

de cautela e sancionador, de sorte que incabível a ingerência do Poder 

Judiciário para debater acerca da conveniência e oportunidade do ato que 

assim dispõe. Ilustrando a matéria, LÚCIA VALLE FIGUEIREDO dispõe em 

sua obra que: Tem-se entendido por competência discricionária a que 

possibilita ao administrador, no caso concreto, escolher, dentre as 

plúrimas soluções sugeridas pela hipótese normativa, a melhor, segundo 

juízo de oportunidade e conveniência. Cabe ao Judiciário controlar toda a 

atividade administrativa, desde que não invada o mérito (conveniência e 

oportunidade) das decisões discricionárias. (in Curso de direito 

administrativo, 4 ed., Malheiros, p. 183) Na caso em apreciação, 

exsurge-se que as irregularidades que ensejaram a aplicação da medida 

cautelar de suspensão e a imposição de condicionantes para a liberação 

das senhas de acesso aos sistemas informatizados do DETRAN/MT são 

decorrentes da indiligência da própria parte impetrante. Vale dizer, a 

atuação administrativa é consequência lógica da gravidade dos fatos que 

foram apurados em virtude da desídia dos impetrantes. Destarte, 

vislumbra-se que a pretensão delineada na peça vestibular encontra-se 

calcada em meras assertivas genéricas à atuação da autoridade coatora, 

desprovidas, portanto, de prova pré-constituída com o condão de infirmar 

a presunção de veracidade e legalidade dos atos guerreados. Ausente, 

pois, o alegado direito líquido e certo, o resultado não poderia ser outro 

que não a denegação da ordem. Diante do exposto, DENEGO A 

SEGURANÇA pleiteada por AUTO ESCOLA LOGOS, VALTER LUIZ MOURA 

DA SILVA, VIVIANE BARROS PRIETO MOURA DA SILVA e CARLOS 

EDUARDO DA CRUZ SILVA, e, por corolário, JULGO EXTINTO o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do novel Código de 

Processo Civil. ISENTA, a parte impetrante, de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, como autoriza o art. 10, inciso XXII 

da Constituição Estadual e Súmulas nsº 512/STF e 105/STJ. PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das 

partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em não havendo, DETERMINO sejam 

os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da 

CNGC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 14 de 

abril de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001058-21.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY FERNANDO FRERES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

MARIONEIDE ANGELICA KLIEMASCHEWSK (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO - SEDUC 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo nº 10001058-21.2019.8.11.0041 Mandado de segurança com 

pedido de liminar inaudita altera pars. Vistos etc. Trata-se de mandado de 

segurança com pedido de liminar impetrado por WESLLEY FERNANDO 

PIRES contra ato praticado pela SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, sob o argumento de 

violação de direito líquido e certo. Alega, em síntese, ter sido aprovado em 

concurso público para exercer o cargo de técnico administrativo 

educacional, conforme Edital nº 01/2017, contudo, não houve sua 

convocação para tomar posse. Nesse contexto, asseverando que o ato 

fere direito líquido e certo, postula pela concessão da segurança para 

determinar à autoridade coatora que efetive a sua nomeação no cargo em 

que foi aprovado. Recebida a ação, a medida liminar foi deferida 

Irresignada, a autoridade coatora interpôs recurso de agravo de 

instrumento, não tendo havido, até o momento, qualquer informação sobre 

deliberação pelo juízo ad quem. Adiante, apresentou informações 
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alegando a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo. No mérito, 

postula pela não concessão da ordem. Com vistas do feito, o parquet 

opinou pela concessão da segurança. Os autos vieram-me conclusos. É o 

relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, denota-se que 

a autoridade coatora informa não possuir interesse na realização de 

audiência de conciliação e mediação, em razão da indisponibilidade dos 

direitos e interesses do Estado de Mato Grosso. No entanto, vislumbra-se 

ser despicienda tal digressão, na medida em que a audiência inaugural 

prevista no art. 319, inciso VII, do novel Código de Processo Civil é 

inaplicável ao procedimento mandamental sumaríssimo regulamentado pela 

Lei nº 12.016/2009. Dando seguimento à apreciação do feito, infere-se 

haver sido arguida a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade 

apontada como coatora, pois segundo o argumentado, compete 

privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos 

estaduais, motivo pelo qual a competência para o julgamento do writ seria 

do Tribunal de Justiça. Ora, de elementar conhecimento que o mandado de 

segurança é meio processual adequado para proteger direito líquido e 

certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer 

violação por parte de autoridade pública, conforme definição constitucional 

(artigo 5º, LXIX, da Constituição da República). Por autoridade coatora 

deve-se entender aquela que responde pelo ato ou pela omissão 

impugnada, sendo a detentora de poderes suficientes para corrigir essa 

situação, nos termos dispostos pelo art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, in 

litteris: Art. 6º [...] § 3º Considera-se autoridade coatora aquela que tenha 

praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 

[...] Na espécie, o impetrante, asseverando que a Secretária Estadual de 

Educação violou direito líquido e certo a ele pertencente, pretende seja 

determinada sua imediata nomeação e posse ao cargo de técnico 

administrativo educacional, no qual foi aprovado por meio de concurso 

público, destacando, para tal fim, que houve sua preterição em virtude da 

contratação precária de outras pessoas para preenchimento das vagas 

existentes. Todavia, consoante bem destacado nas informações, a 

segurança pretendida nesta instância resvala na ausência de poderes ao 

Secretário de Educação para corrigir a situação e assegurar o perquirido 

provimento do cargo público pelo impetrante. De fato, é cediço que ao 

Governador do Estado é atribuído privativamente o poder-dever de 

conferir posse aos aprovados em concurso público, na esteira do 

disposto no art. 66, inciso XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso, in 

verbis: Art. 66. Compete privativamente ao Governador do Estado: [...] XI – 

prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei; [...]. A partir de tal 

exegese de prisma constitucional, conclui-se que autoridade apontada 

como coatora é ilegítima para figurar no polo passivo do presente 

mandamus, o que impõe a extinção do feito. Nesse sentido, eis a 

orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA 

PARA A CAUSA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS 

GERAIS. CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR. NOMEAÇÃO. EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO 

ORDINÁRIO PREJUDICADO. 1. In casu, entende a impetrante que teria 

direito líquido e certo à convocação e nomeação no cargo de professora, 

em vista da habilitação no concurso público regido pelo Edital nº 04/2014, 

tendo, todavia, dirigido a ordem contra a Secretário de Estado de 

Educação, quando a autoridade competente para o provimento pretendido 

é o Governador do Estado. 2. “Para efeito da legitimidade passiva ad 

causam no mandado de segurança, autoridade coatora é aquele que 

pratica o ato vergastado e que detém, por isso mesmo, capacidade para 

seu desfazimento” (AgRg no RMS 39.566/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, DJe 4.12.2013). 3. Dessume-se que o acórdão 

recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela 

qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio 

estabelecido na Súmula 83/STJ: “Não se conhece do Recurso Especial 

pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo 

sentido da decisão recorrida”. 4. Embargos de Declaração providos, 

tornando sem efeito a decisão de fls. 320-325, e-STJ, para negar 

provimento ao Recurso em Mandado de Segurança da embargada Renata 

Ladeira Santos Resende e prover os Embargos de Declaração do Estado 

de Minas Gerais com efeitos modificativos. (STJ, EDcl no RMS 55.062/MG, 

2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.11.2018) Outro não é o 

entendimento dos Tribunais Estaduais: MANDADO DE SEGURANÇA. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 

TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. SEGURANÇA 

DENEGADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. A 

preliminar de ilegitimidade passiva ad causam deve ser agasalhada em 

virtude de que a autoridade apontada como coatora não dispõe de 

poderes para prover ou extinguir cargos públicos. 2. Não é cabível na 

espécie a teoria da encampação para fins de legitimidade passiva, 

considerando não ser a autoridade indicada como coatora 

hierarquicamente superior à autoridade correta, mostrando-se erro 

inescusável a indicação da Secretária de Educação. 3. Segurança 

DENEGADA. Extinção do processo sem resolução de mérito (art. 6º, § 5º, 

da Lei 12.016/2009 c/c art. 485, VI, do NCPC). (TJPI, MS nº 

00099162720168180000, 4ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Oton 

Mário José Lustosa Torres, j. 09.08.2017) MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO PÚBLICO. AGENTE EDUCACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA 

DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. 1. O Secretário de Estado 

da Educação é autoridade ilegítima para responder a mandado de 

segurança que objetiva a nomeação de candidato aprovado em concurso 

para o cargo de Agente Educacional. Ato privativo do Governador do 

Estado, conforme art. 82, XVIII, da Constituição Estadual. Precedentes. 2. 

Inviabilidade de oportunização de emenda à inicial, tendo em vista a 

alteração de competência para julgamento do mandado de segurança. 

Precedentes. SEGURANÇA DENEGADA. (TJRS, MS nº 70082444324, 2º 

Grupo de Câmaras Cíveis, Rel. Des. Francesco Conti, j. 12.08.2019) E, 

também, da Egrégia Corte Mato-grossense: MANDADO DE SEGURANÇA – 

CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

– CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – POLO DE DIAMANTINO – MUNICÍPIO DE 

ROSÁRIO OESTE/MT – CANDIDATA CLASSIFICADA EM 2º LUGAR – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA – SECRETÁRIO DE ESTADO – NOMEAÇÃO – 

ATO PRIVATIVO DO GOVERNADOR DO ESTADO – ACOLHIMENTO – 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE – SEGURANÇA DENEGADA. 1. O 

Secretário de Estado de Educação não possui legitimidade para figurar no 

polo passivo da ação mandamental, pois cabe, exclusivamente, ao 

Governador do Estado de Mato Grosso a nomeação de servidores 

estaduais, nos termos do artigo 66, inciso XI da Constituição deste Estado. 

[...]. (TJMT, MS nº 00759862620138110000, Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip 

Baranjak, j. 09.05.2014) Ademais, e consoante se extrai dos arestos 

colacionados, não é o caso de se aplicar a teoria da encampação, 

porquanto não estão preenchidos os requisitos exigidos pela S. 628/STJ, a 

qual dispõe que “a teoria da encampação é aplicada no mandado de 

segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou 

informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação 

a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de 

modificação de competência estabelecida na Constituição Federal”. No 

caso sub judice, a correção do polo passivo da ação mandamental 

implicará em modificação da competência judiciária, porquanto o Tribunal 

de Justiça passará a ser detentor da jurisdição para dirimir a questão. 

Logo, deslinde não resta ao caso, senão o acolhimento da preliminar de 

ilegitimidade passiva e consequente extinção do mandamun, sem 

resolução de mérito. Diante do exposto, com fundamento no art. 6º, §§ 3º 

e 5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, inciso VI, do novel Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente mandado de segurança, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em virtude da ilegitimidade da autoridade 

apontada como coatora. ISENTA, a parte impetrante, de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, como autoriza o art. 10, inciso XXII 

da Constituição Estadual e Súmulas nsº 512/STF e 105/STJ. PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das 

partes. Em não havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, 

DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no art. 1.006 da CNGC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Campo Verde/MT, 14 de abril de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000968-76.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. L. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA OAB - MS20065 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. R. (REQUERIDO)

 

Processo nº 1000968-76.2020.8.11.0051 Ação de reconhecimento e 
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dissolução de união estável c/c partilha de bens e antecipação de tutela 

de urgência. Vistos etc. Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução 

de união estável c/c partilha de bens e antecipação de tutela de urgência 

ajuizada por REGINA LUCIA LEQUE BEZERRA em face de ADÃO SILVA 

RODRIGUES, em que, dentre outros pedidos, postula pela concessão da 

gratuidade de justiça. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, antes de apreciar o pleito 

autoral, pertinente oportunizar à parte requerente a possibilidade de 

emendar sua inicial, a fim de sanar a irregularidade a seguir apontada. De 

elementar conhecimento que a Constituição Federal estabelece, em seu 

art. 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem falta de recursos”. No mesmo sentido, 

dispõe o art. 98 do novo Código de Processo Civil, in verbis: A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Com 

efeito, da premissa legalmente estabelecida denota-se que é permitido ao 

juiz indeferir a gratuidade judiciária, ainda que não impugnada pela parte 

contrária, desde que a parte seja intimada para apresentar documentos 

que demonstrem sua hipossuficiência e estes revelem sua possibilidade 

de arcar com o pagamento das verbas processuais. Equivale dizer, a 

presunção conferida à declaração da parte requerente é juris tantum, 

devendo a questão da concessão ou não da justiça gratuita ser resolvida 

tendo em vista a realidade apresentada em cada caso concreto submetido 

à apreciação. De inteira pertinência ao tema é o posicionamento adotado 

pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. 

Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária pode ser 

indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos 

acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade 

jurídica. 2. Não prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita 

quando o Tribunal de origem o fizer porque o autor não acostou provas da 

necessidade do benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a 

presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não 

possui condições de arcar com as despesas do processo sem 

comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, 

basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para 

que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. 3. Agravo 

regimental não provido (STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 711.411/MT, Rel. 

Min. Raul Araújo, j. 08.03.2016) In casu, verifica-se que embora a 

requerente qualifique-se como professora, inclusive apresentando seu 

contracheque, denota-se que arrola à partilha diversos bens móveis e 

imóveis, avalizados em valor que ultrapassa a monta de R$ 700.000,00 

(setecentos mil reais), circunstância que, por si só, descaracteriza a 

alegada hipossuficiência. Assim, em uma ótica de cognição sumária, 

constata-se que tais elementos não indicam a ausência de recursos da 

requerente, ao contrário, direcionam-se a comprovar capacidade 

financeira. Diante do exposto, DETERMINO a intimação da parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 99, § 

2º, do NCPC) por meio de documentos idôneos e contemporâneos, sob 

pena de indeferimento do benefício, ou, querendo, pague as custas 

judiciais de distribuição. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Campo Verde/MT, 16 de abril de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito 

.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000967-91.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN MARCOS PEREIRA (REQUERIDO)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, referente a 

diligência na zona urbana, devendo ser emitida Guia de Diligências no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

https://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico, comprovando 

nos autos o respectivo pagamento, para cumprimento de mandado, sob 

pena de extinção. Campo Verde-MT, 17 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000992-07.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO TURCK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

 

Processo nº 1000992-07.2020.8.11.0051 Ação revisional de contrato com 

pedido de tutela provisória de urgência. Vistos etc. Trata-se de ação 

revisional de contrato com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada 

por EDUARDO TURCK em face de BANCO SAFRA S/A, em que, dentre 

outros pedidos, postula pela concessão da gratuidade de justiça. Os autos 

vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inicialmente, antes de apreciar o pleito autoral, pertinente oportunizar à 

parte requerente a possibilidade de emendar sua inicial, a fim de sanar a 

irregularidade a seguir apontada. De elementar conhecimento que a 

Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, LXXIV, que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta 

de recursos”. No mesmo sentido, dispõe o art. 98 do novo Código de 

Processo Civil, in verbis: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. Com efeito, da premissa legalmente 

estabelecida denota-se que é permitido ao juiz indeferir a gratuidade 

judiciária, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que a 

parte seja intimada para apresentar documentos que demonstrem sua 

hipossuficiência e estes revelem sua possibilidade de arcar com o 

pagamento das verbas processuais. Equivale dizer, a presunção 

conferida à declaração da parte requerente é juris tantum, devendo a 

questão da concessão ou não da justiça gratuita ser resolvida tendo em 

vista a realidade apresentada em cada caso concreto submetido à 

apreciação. De inteira pertinência ao tema é o posicionamento adotado 

pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. 

Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária pode ser 

indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos 

acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade 

jurídica. 2. Não prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita 

quando o Tribunal de origem o fizer porque o autor não acostou provas da 

necessidade do benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a 

presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não 

possui condições de arcar com as despesas do processo sem 

comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, 

basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para 

que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. 3. Agravo 

regimental não provido (STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 711.411/MT, Rel. 

Min. Raul Araújo, j. 08.03.2016) In casu, verifica-se que o requerido omite 

sua profissão, em que pese em flagrante desconformidade com o disposto 

no art. 319, inciso II, do NCPC. Não obstante, consta do contrato que o 

próprio possui ensino superior completo e é “autônomo” desempenhando a 

função de “gerente”. Além disso, exsurge-se da exordial que o 

demandante dispensou o pagamento de R$ 40.800,00 (quarenta mil e 

oitocentos reais) a título de entrada e assumiu pagamento de parcelas no 

valor de R$ 1.454,21 (um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e 

vinte e um centavos), circunstâncias que, por si só, descaracterizam a 

alegada hipossuficiência. Assim, em uma ótica de cognição sumária, 

constata-se que tais elementos não indicam a ausência de recursos da 

requerente, ao contrário, direcionam-se a comprovar capacidade 

financeira. Diante do exposto, DETERMINO a intimação da parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 99, § 

2º, do NCPC) por meio de documentos idôneos e contemporâneos, sob 

pena de indeferimento do benefício, ou, querendo, pague as custas 

judiciais de distribuição. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Campo Verde/MT, 16 de abril de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito 

.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002496-82.2019.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN CARLOS ORDAKOVSKI OAB - PR30250 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. DAS NEVES MOTA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n° 1002496-82.2019.8.11.0051 Ação de cobrança. Vistos etc. 

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE DE ALIMENTOS LTDA., pessoa jurídica 

devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente ação de cobrança 

em face de L. DAS NEVES MORA – ME, igualmente qualificada. As partes 

compareceram aos autos e informaram a realização de acordo, motivo 

pelo qual pleiteiam a homologação da avença (id. 27742283). Os autos 

vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Sendo disponíveis os direitos pleiteados pelas partes e estando os ilustres 

advogados investidos de poderes bastantes, o caso é o de homologação 

do avençado. Diante do exposto, HOMOLOGO para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos o acordo entabulado entre as partes e DECLARO, 

por consequência, EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 487, inciso III, “b” do NCPC. Honorários advocatícios 

conforme pactuado. Por outro lado, isentas as partes do recolhimento de 

custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do NCPC. Anote-se, 

por oportuno, que eventual descumprimento da avença deverá ensejar 

pedido cumprimento de sentença, e não a retomada da ação de 

conhecimento. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e formalidades de estilo. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Campo Verde/MT, 16 de abril de 

2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002725-42.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HAYDEE TAINA SCHUSTER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR ISAMU CAMPOS SAMESIMA OAB - MG178475 (ADVOGADO(A))

WAGNER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MG42375 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Campo Verde (IMPETRADO)

FABIO SCHROETER (IMPETRADO)

FABIO SCHROETER (AUTORIDADE COATORA)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

K L C - CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - EPP 

(LITISCONSORTES)

 

Processo nº 1002725-42.2019.8.11.0051 Mandado de segurança com 

pedido de tutela provisória de urgência. Vistos etc. Trata-se de mandado 

de segurança impetrado por HAYDEE TAINÁ SCHUSTER contra ato 

praticado pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO VERDE/MT e pela 

litisconsorte passiva KLC – CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. – 

EPP, todos devidamente qualificados, sob o argumento de violação de 

direito líquido e certo. Alega, em síntese, ter sido aprovada em concurso 

público para exercer o cargo de psicóloga, conforme Edital nº 001/2019. 

Todavia, por excessivo rigorismo, a litisconsorte não aceitou a ata de 

defesa de mestrado como documento suficiente a comprovar o título da 

impetrante, prejudicando-lhe no ranqueamento dos classificados, o que foi 

ratificado em sede de recurso administrativo. Nesse contexto, 

asseverando que o ato fere direito líquido e certo, postula pela concessão 

da segurança para que seja determinada a atribuição dos pontos relativos 

a seu título, elevando sua classificação para a primeira colocação entre os 

classificados. Recebida a ação, a medida liminar requestada foi indeferida. 

Irresignada, a impetrante interpôs recurso de agravo de instrumento, 

logrando êxito no deferimento da liminar pleiteada. Notificadas, a 

autoridade coatora e a litisconsorte deixaram transcorrer in albis o prazo 

para prestar informações. Com vistas do feito, o parquet opinou pela 

concessão da segurança. Por fim, a impetrante reitera pedidos de 

execução da ordem liminar. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. De elementar conhecimento que o 

mandado de segurança é meio processual adequado para proteger direito 

líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação por parte de autoridade pública, conforme definição 

constitucional (artigo 5º, LXIX, da Constituição da República). Logo, ao 

utilizar-se do writ, o impetrante há de demonstrar, mediante prova 

pré-constituída, com precisão e clareza, qual o direito líquido e certo 

próprio que pretende defender, porque, em ação dessa natureza, o que 

se pede não é a declaração de nulidade do ato impugnado, mas uma 

determinação à autoridade impetrada para que cesse a ofensa ao direito 

subjetivo da impetrante. Por tais motivos, só o titular de direito próprio pode 

impetrar mandado de segurança, não lhe cabendo vindicar, em seu nome, 

direito alheio. Partindo dessa premissa, denota-se que a questão cinge-se 

em aferir se houve violação ao direito líquido e certo da impetrante em 

virtude de que não lhe foram atribuídos os pontos relativos à prova de 

títulos, eis que a autoridade coatora e a litisconsorte passiva não teriam 

aceitado a apresentação da ata de defesa de mestrado como documento 

hábil a comprovar a condição de Mestre em Psicologia da impetrante. De 

fato, ao excursionar o edital do concurso, denota-se haver previsão de 

que os títulos seriam validados para fins de atribuição de notas caso 

apresentadas cópias dos respectivos diplomas autenticadas em cartório, 

conforme disposto no item 14.3. Nesse ponto, embora a intelecção 

seguida na exordial fosse a contrario senso do defendido pela impetrante, 

verifica-se que a segurança perquirida merece ser concedida. E o primeiro 

argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que, embora o 

edital seja a “lei do concurso”, tal expressão vem a sintetizar tão somente 

sua acepção formal no sentido de que seu conteúdo tem força cogente 

indistinta a todos aqueles que perante suas regras se submetem. Não 

significa dizer, por outro lado, que o referido documento possa estar em 

desacordo com o ordenamento jurídico. Partindo de tal pressuposto, 

denota-se formalismo excessivo do edital ao aduzir que a atribuição das 

notas dos títulos dependeriam, essencialmente, da apresentação de 

cópias autenticadas dos respectivos diplomas ou declarações de 

conclusão acompanhadas do histórico, todas devidamente autenticadas 

em cartório. Ora, a impetrante apresentou, em vias originais, a ata de 

defesa da sua tese de mestrado, devidamente acompanhada com o 

respectivo históricos, documentos hábeis, por si só, a demonstrarem o 

seu título de Mestre, mormente porque são públicos e, portanto, 

revestem-se da presunção de veracidade. Convém destacar, neste ponto, 

que este foi o entendimento perfilhado pelo Desembargador Relator em 

sede da apreciação da tutela recursal vindicada no recurso de agravo de 

instrumento interposto pela impetrante, senão vejamos: [...] Não obstante a 

previsão editalícia de que os documentos deveriam ser apresentados em 

cópia autenticada, conclui-se que, a entrega da documentação em original 

supre a finalidade de comprovação da titulação. Destarte, numa análise 

perfunctória, depreende-se que a impetrante, no momento da 

apresentação dos títulos, logrou êxito em comprovar a conclusão do 

mestrado, mostrando-se possível a determinação da imediata concessão 

da pontuação e sobrestamento do certame, no que tange à nomeação 

para o cargo postulado, uma vez que, presente o risco de dano. [...] De 

inteira pertinência ao tema versado, também, é a jurisprudência pátria: 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. 

INOBSERVÂNCIA DE REGRA DO EDITAL. FORMALISMO EXARCEBADO. 

FINALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO. GARANTIA DO TRATAMENTO 

ISONÔMICO. INTERESSE PÚBLICO. PREPONDERÂNCIA. [...] 2. Hipótese em 

que a impetrante foi eliminada do concurso antes da realização da prova 

prática e da prova didática por não ter apresentado os documentos 

relativos à prova de título na ordem exigida no Edital, ato que, no caso 

concreto, não se revela ilegal na medida em que atendeu a uma das 

finalidades do concurso público, dado que foi utilizada também para a 

eliminação de outro candidato, ao que concorre o fato de que o presente 

writ só foi apresentado quando já homologado o certame e contratado o 

único candidato habilitado. (TRF4, Ap 50038688420144047200, 3ª Turma, 

Rel. Desa. Federal Vânia Hack de Almeida, j. 12.10.2018) 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. 

ACEITAÇÃO DE TÍTULO DE PÓS-GRADUÇÃO PARA FINS DE PONTUAÇÃO 

NO CERTAME. CONCLUSÃO COMPROVADA. DIPLOMA NÃO EXPEDIDO A 

TEMPO. RAZOABILIDADE. A apresentação de declaração expedida pela 

instituição, atestando a conclusão e aprovação no curso de 

pós-graduação (Mestrado em Enfermagem) supra a exigência imposta 

pela comissão coordenadora do certame, já que alcança a mesma 

finalidade objetivada por aquele requisito (prova da titulação acadêmica). 

Não se afigura razoável que a impetrante seja prejudicada pelo excesso 

de formalismo exigido pela comissão organizadora do certame, visto haver 

concluído, tempestivamente, o curso de mestrado, o que lhe garante a 
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pontuação referente a tal t i tulação. (TRF4, Ap/ReeNec 

50115451020134047200, 4ª Turma, Rel. Desa. Federal Vivian Josete 

Pantaleão Caminha, j. 30.10.2013) Aliás, no que tange ao princípio da 

proporcionalidade, colaciona-se a lição de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE 

MELL, para que, em última instância, a ofensa ao princípio da 

proporcionalidade, porque representa deturpação da finalidade, 

caracteriza-se como ilegalidade: Este princípio enuncia a ideia – singela, 

aliás, conquanto frequentemente desconsiderada – de que as 

competências administrativas só podem ser validamente exercidas na 

extensão e intensidade correspondentes ao que seja realmente 

demandado para cumprimento da finalidade de interesse público a que 

estão atreladas. Segue-se que os atos cujos conteúdos ultrapassem o 

necessário para alcançar o objetivo que justifica o uso da competência 

ficam maculados de ilegitimidade, porquanto desbordam do âmbito da 

competência; ou seja, superam os limites que naquele caso lhes 

corresponderiam. Sobremodo quando a Administração restringe situação 

jurídica dos administrados além do que caberia, por imprimir às medidas 

tomadas uma intensidade ou extensão supérfluas, prescindendas, 

ressalta a ilegalidade de sua conduta. É que ninguém deve estar obrigado 

a suportar constrições em sua liberdade ou propriedade que não sejam 

indispensáveis à satisfação do interesse público. Logo, o plus, o excesso 

acaso existente, não milita em benefício de ninguém. Representa, portanto, 

apenas um agravo inútil aos direitos de cada qual. Percebe-se, então, que 

as medidas desproporcionais ao resultado legitimamente alvejável são, 

desde logo, condutas ilógicas, incongruentes. Ressentindo-se deste 

efeito, além de demonstrarem menoscabo pela situação jurídica do 

administrado, traindo a persistência da velha concepção de uma relação 

soberano-súdito (ao invés do Estado-cidadão), exigem, ao mesmo tempo, 

sua inadequação ao escopo legal. Ora, já se viu que inadequação à 

finalidade da lei é inadequação à própria lei. Donde, atos desproporcionais 

são ilegais e, por isso, fulmináveis pelo Poder Judiciário, que, sendo 

provado, deverá invalidá-los quando impossível anular unicamente a 

demasia, o excesso detectado. (in Curso de direito administrativo. 28 ed., 

Editora Malheiros, São Paulo: 2010, p. 110) Destarte, uma vez que a não 

atribuição da nota relativa ao título de mestre fulminou a classificação da 

impetrante em primeiro lugar na classificação de aprovados, verifica-se 

que o ato administrativo praticado foi de encontro ao interesse público 

subjacente à seleção pública, que é a de selecionar o candidato mais 

preparado para o exercício da função pública. Por consectário lógico, a 

segurança deve ser concedida. Importante mencionar, por fim, que 

digressões quanto a eventuais prejuízos experimentados pela impetrante 

em virtude da mora do Poder Público devem ser perfectibilizadas nas vias 

ordinárias, máxime porque o procedimento mandamental do presente writ 

não admite a dilação probatória. Outrossim, havendo interesse quanto à 

exigibilidade da multa por descumprimento da decisão, tal deve ser 

promovida em cumprimento de sentença apartado, uma vez que a 

presente decisão está sujeita a objeções por meio de recursos voluntários 

e ao reexame necessário. Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA 

pleiteada por HAYDEE TAINA SCHUSTER e, por conseguinte, DECLARO 

NULA a decisão administrativa que se negou a avaliar os títulos 

apresentados pela impetrante, DETERMINANDO que a Administração 

proceda à atribuição da nota do título de Mestre, reclassificando a posição 

dos aprovados para o cargo de psicólogo. E, uma vez que já homologado 

o resultado final do certame, DEVERÁ o Poder Público proceder à 

nomeação e dar posse no cargo público à impetrante, já que a própria 

figurará na primeira colocação entre os aprovados. SUBSISTENTE, por 

corolário, a tutela de urgência concedida pelo juízo ad quem. ISENTA, a 

impetrante, de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

como autoriza o art. 10, inciso XXII da Constituição Estadual e Súmulas nsº 

512/STF e 105/STJ. INTIMEM-SE a autoridade coatora e a litisconsorte para 

ciência do inteiro teor da sentença (LMS, art. 13). PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. Findo o prazo para interposição de recurso voluntário, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso para o reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1º, da 

Lei nº 12.016/2009. Após, com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das partes. Em não havendo requerimento no prazo de 15 

(quinze) dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

conforme determinado no art. 1.006 da CNGC. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Campo Verde/MT, 01 de abril de 2020. MARIA LÚCIA PRATI 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000560-56.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MILTON KUNZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000844-64.2018.8.11.0051 Vistos etc. Trata-se de ação civil 

pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Denota-se que o 

requerido comprovou o cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi 

imposta, porém, não se desincumbiu de demonstrar o pagamento da 

obrigação de pagar quantia certa. Assim, RECEBO o petitório de id 

29753194 como cumprimento de sentença. Por conseguinte, INTIME-SE a 

parte executada, na forma do artigo 513, §2º do NCPC, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprovar o pagamento das parcelas mensais do 

acordo, sob pena de incidência de multa de 10% (art. 523, §1º, do NCPC). 

ADVIRTA-SE, ainda, que a decisão judicial poderá ser levada a protesto 

por falta de pagamento, nos termos do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 

9.492/97. CONSIGNE-SE que transcorrido o prazo assinalado no art. 523 

do NCPC sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independente de nova intimação e de 

garantia do juízo, ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, 

podendo alegar as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC. Por fim, 

necessário excursionar que malgrado a destinação inicialmente dada à 

indenização tenha sido ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, 

excepcionalmente, tendo em vista o inóspito cenário causado pela 

pandemia causada pelo novo corona vírus, entendo justificada a sua 

destinação ao Hospital Municipal Coração de Jesus. Deste modo, tão logo 

comprovado o pagamento, DETERMINO que os valores pagos e vinculados 

aos autos sejam destinados à Associação Social Amigos da Solidariedade 

– ASAS, CNPJ nº 09.364.737/0001-68, para o combate à covid-19, 

mediante a expedição de alvará eletrônico para a conta bancária nº 

35324-8, agência nº 3037-6, Banco do Brasil S/A, uma vez que referida 

entidade vem atuando em prol do referido Hospital. Logo, tais dados 

devem constar no mandado de intimação para pagamento. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 17 de abril de 2020. MARIA 

LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000528-51.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON SCHALM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24092/O-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000528-51.2018.8.11.0051 Vistos etc. Trata-se de ação civil 

pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor de 

ELTON SCHALM, devidamente qualificado nos autos. Denota-se do feito 

que o parquet formulou proposta de acordo e, realizada sessão de 

mediação, o requerido aderiu às condições estabelecidas. Os autos 

vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Como visto, a parte requerida exarou sua aquiescência com a proposta de 

resolução amigável da contenda, se comprometendo, então, ao 

cumprimento das seguintes condições: O requerido se compromete a 

manter o terreno devidamente limpo, bem como livre de incidência de fogo, 

bem como atender às exigências de regularização da calçada. O 

requerido depositará, o valor de R$ 2.377,32 (dois mil, trezentos e setenta 

e sete reais e trinta e dois centavos), em seis parcelas iguais de R$ 

396,22 (trezentos e noventa e seis reais e vinte e dois centavos), sendo a 

primeira prestação na data de 15/01/2020 e assim sucessivamente, em 

conta judicial, por meio de emissão de guia de pagamento no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso [...]. Por derradeiro, fora 

devidamente informado ao requerido que tanto a regularização da calçada, 

como o depósito em conta judicial devem ser informados nos autos. As 

partes, renunciam ao prazo recursal. [...] Assim, inexistindo quaisquer 

óbices à autocomposição, conforme formulada na espécie, a homologação 

do acordo é medida de rigor. Diante do exposto, com fundamento no art. 

487, inciso III, alínea “b”, do novel Código de Processo Civil, HOMOLOGO o 

acordo entabulado entre as partes e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

feito, com resolução de mérito. SEM custas e despesas processuais, nos 
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termos do art. 90, § 3º, do NCPC. Na mesma esteira, INCABÍVEL a 

condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

porquanto a ação foi promovida pelo Ministério Público Estadual 

(Precedentes: REsp nº 1.758.077/CE, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 

DJe 11.03.2019; AgInt no REsp nº 1.736.894/ES, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, DJe 10.09.2018; AgRg no AREsp nº 197.740/RJ, 1ª 

Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 08.03.2018; AgInt no AREsp nº 

996.192/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 30.08.2017). Por 

fim, necessário consignar que malgrado o parquet tenha postulado que os 

valores sejam destinados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, 

excepcionalmente, tendo em vista o inóspito cenário causado pela 

pandemia causada pelo novo corona vírus, entendo justificada a sua 

destinação ao Hospital Municipal Coração de Jesus. Deste modo, tão logo 

comprovado o pagamento, DETERMINO que os valores pagos e vinculados 

aos autos sejam destinados à Associação Social Amigos da Solidariedade 

– ASAS, CNPJ nº 09.364.737/0001-68, para o combate à covid-19, 

mediante a expedição de alvará eletrônico para a conta bancária nº 

35324-8, agência nº 3037-6, Banco do Brasil S/A, uma vez que referida 

entidade vem atuando em prol do referido Hospital. PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. Renunciado ao prazo recursal, ARQUIVEM-SE os autos. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 17 de abril de 

2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113282 Nr: 3984-94.2016.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Weslen Pereira, Shirley Pereira Baia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefônica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO VIETO MACHADO 

SCALOPPE - OAB:19531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Bárbara de Oliveira 

Sodré Piona - OAB:13333, Daniel Franca Silva - OAB:24.214/DF

 Certifico que a parte executada intimada do despacho de ref. 50, via DJE 

nº 10677, em 14.02.2020, deixou decorrer o prazo e nada manifestou. 

INTIMO o exequente conforme determinado no despacho: "... INTIME-SE a 

exequente para que acoste aos autos planilha atualizada de seu crédito, já 

com a incidência da multa e dos honorários advocatícios acima 

mencionados e, em seguida, VOLVAM os autos conclusos para análise do 

pedido formulado na inicial (ref. 42)."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 126334 Nr: 3988-97.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Honda S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para: a) LIMITAR a 

taxa de juros remuneratórios na taxa média de mercado fixada pelo BCB, 

ou seja, em 1,85% a.m.; b) AFASTAR os efeitos da mora em face do 

reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios exigidos no 

período de normalidade do contrato; c) AFASTAR a exigibilidade da 

cobrança das tarifas administrativas, nominadas “tarifa de cadastro”, no 

valor de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), “custo de 

registro/despesas de terceiros”, no montante de R$ 200,00 (duzentos 

reais) e "valor de documentação" na importância de R$ 651,00 (seiscentos 

e cinquenta e um reais).; d) DETERMINAR a repetição do indébito de toda e 

qualquer quantia paga a maior em decorrência da revisão dos contratos, 

de forma simples, que deverá ser acrescida de juros desde a citação, e 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, a partir do efetivo 

pagamento, autorizando-se, desde logo, a compensação com eventual 

dívida em aberto. Por corolário, TORNO SUBSISTENTE a tutela de urgência 

deferida inicialmente.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020020-12.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MACKS MOREIRA DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT8072-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8020020-12.2015.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Em complementação a decisão proferida no 

presente feito (ID 26946733), no tocante à certidão de crédito para 

habilitação nos autos da recuperação judicial, em trâmite no Juízo da 7ª 

Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, nos 

autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, determino que SERVE A PRESENTE 

DECISÃO COMO CERTIDÃO DE CRÉDITO em favor da parte CREDORA. 

Para tanto, CERTIFICO que: -Nome e qualificação das partes: MACKS 

MOREIRA DO PRADO - CPF: 571.423.861-34 (EXEQUENTE) e OI S.A - 

CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EXECUTADO). -Número do processo: 

8020020-12.2015.8.11.0051 -Valor da dívida atualizada: R$3.299,01 e 

R$299,90 -Data do trânsito em julgado da sentença: 05.02.2020 A 

presente certidão/decisão somente terá validade com o SELO DE 

AUTENTICIDADE aposto pela Secretaria do Juizado Especial. Intime-se a 

parte credora para retirar a respectiva certidão na Secretaria deste 

Juizado Especial. Em seguida, ARQUIVEM-SE OS AUTOS, com baixa no 

relatório, pois desnecessário manter o processo em aberto para 

cumprimento da providência acima. Cumpra-se. Às providências. Campo 

Verde-MT, 16 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010191-70.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GUIMARAES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010191-70.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Em complementação a decisão proferida no 

presente feito (ID 26962307), no tocante à certidão de crédito para 

habilitação nos autos da recuperação judicial, em trâmite no Juízo da 7ª 

Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, nos 

autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, determino que SERVE A PRESENTE 

DECISÃO COMO CERTIDÃO DE CRÉDITO em favor da parte CREDORA. 

Para tanto, CERTIFICO que: -Nome e qualificação das partes: MARCOS 

GUIMARAES DA SILVA - CPF: 382.882.651-20 (EXEQUENTE) e OI MÓVEL 

S/A - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (EXECUTADO) -Número do processo: 

8010191-70.2016.8.11.0051 -Valor da dívida atualizada: R$6.105,00 -Data 

do trânsito em julgado da sentença: 12.02.2020 A presente 

certidão/decisão somente terá validade com o SELO DE AUTENTICIDADE 

aposto pela Secretaria do Juizado Especial. Intime-se a parte credora para 

retirar a respectiva certidão na Secretaria deste Juizado Especial. Em 

seguida, ARQUIVEM-SE OS AUTOS, com baixa no relatório, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providência acima. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 16 de 

abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002072-40.2019.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS OAB - MT24332/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Cálculo anexo.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001129-23.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA CAETANO BERNARDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CAETANO BERNARDI OAB - MT21013-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Cálculo anexo.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002327-32.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Cálculo anexo.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001130-08.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA CAETANO BERNARDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CAETANO BERNARDI OAB - MT21013-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Cálculo anexo.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000393-05.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Cálculo anexo.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000491-92.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ CAETANO BERNARDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ CAETANO BERNARDI OAB - MT0017586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procurador Geral do Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Cálculo anexo.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001128-38.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA CAETANO BERNARDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CAETANO BERNARDI OAB - MT21013-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Cálculo anexo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000997-29.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FERREIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUELITA DA SILVA FONSECA OAB - MT21396/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1000997-29.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:ADRIANA 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: QUELITA DA 

SILVA FONSECA POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/06/2020 Hora: 15:20 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 17 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010008-02.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Cálculo anexo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002356-48.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA CLARA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Despacho. Vistos etc. DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente e 

AUTORIZO a liberação do valor incontroverso depositado nos autos, em 

conta informada por ela, por meio do petitório de ID 30907500. No mais, 

diante da impugnação manifestada pela parte exequente, INTIME-SE a 

parte Executada para que realize o pagamento da quantia controversa, em 

15(quinze) dias, ou requeira o que entender de direito. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Cumpra-se. 

Às providências. Às providências. Campo Verde/MT, 17 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001587-40.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN HENRIQUE RUFINO DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Despacho. Vistos etc. DEFIRO o pedido formulado pela parte Exequente e 

AUTORIZO a liberação do valor incontroverso depositado nos autos (id. 

30370778), em conta informada por ela, por meio do petitório de ID 

31211225. No mais, diante da impugnação manifestada pela parte 

exequente, INTIME-SE a parte Executada para que realize o pagamento da 

quantia controversa, em 15(quinze) dias, ou requeira o que entender de 

direito, sob pena de dar início aos atos expropriatórios. Cumpra-se. Às 

providências. Às providências. Campo Verde/MT, 17 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002489-90.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CARDOSO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON CESAR PIRES DA SILLJVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1002489-90.2019.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. O Autor 

informou o atual endereço da Reclamada, conforme petição de ID 

26359650. Desta forma, DETERMINO que o presente processo permanece 

em cartório para futura designação de audiência de conciliação, após o 

retorno dos prazos, suspensos em virtude da pandemia do Covid-19. 

Expeça-se carta precatória para citação e intimação da Requerida para 

comparecimento à audiência de conciliação. Intime-se o Requerente e seu 

Advogado, com as advertências de praxe. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 16 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-31.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo as partes na pessoa de seus 

procuradores, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada 

para o dia 19/05/2020 às 13hs, com as advertências na forma da Lei 

9.099/95. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000999-96.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUELITA DA SILVA FONSECA OAB - MT21396/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000999-96.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:ADRIANA 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: QUELITA DA 

SILVA FONSECA POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/06/2020 Hora: 15:40 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 17 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003387-06.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILAINE SERAFIM RICCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Diante do recurso inominado interposto, intimo o recorrido para apresentar 

as suas contrarrazões em 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003286-66.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU ELIAS WEINFORTNER (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado constituído, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 30/06/2020, 

às 16h00, no Fórum da Comarca de Campo Verde/MT, com as 

advertências de costume.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003286-66.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU ELIAS WEINFORTNER (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerida, na pessoa de seu advogado constituído, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 30/06/2020, 

às 16h00, no Fórum da Comarca de Campo Verde/MT, com as 

advertências de costume.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-94.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDISON ANTONIO PAES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, indicar o endereço atualizado da parte 

requerida, ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-25.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FERREIRA DE CARVALHO RACOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE DA SILVA DUARTE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, indicar o endereço atualizado da parte 

requerida, ou requerer o que entender de direito, sob pena de 
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arquivamento. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003681-58.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA LIMA RIGOTTI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, indicar o endereço atualizado da parte 

requerida, ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002268-44.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIDES CORREA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, indicar o endereço atualizado da parte 

ré, ou requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003722-25.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA VANESSA SANTOS SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, indicar o endereço atualizado da parte 

ré, ou requerer o que entender de direito,sob pena de arquivamento. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011598-24.2010.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDO R. DE SOUSA E CIA. LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CAETANO BERNARDI OAB - MT21013-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO PORTUGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO PORTUGUES OAB - MT0006365A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 8011598-24.2010.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. A 

Advogada, Dra. Mariana Caetano Bernardi- OAB/MT 21.013-O, em virtude 

da nomeação dativa, pediu pela fixação de honorários advocatícios. 

Considerando que no momento da nomeação não foi fixado o valor os 

honorários advocatícios, FIXO-OS em 01 URH, devendo ser expedida a 

respectiva certidão em favor do advogado acima citado, com valor 

corrigido da verba honorária que lhe é devida. Após, arquivem-se os 

autos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 17 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000988-04.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI FUHR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA ARRUDA DA SILVA OAB - MT24916/O (ADVOGADO(A))

DANIELLE POLYANA ROCHA OAB - MT24931/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIS ANDRADE DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, indicar o endereço atualizado da parte 

requerida, ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010227-15.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NEUDI ANTONIO CASTANHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO PANOSSO OAB - MT6136-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FELICI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 8010227-15.2016.8.11.051 Execução Decisão. Vistos etc. 

Tendo em vista a tentativa frustrada de penhora do veículo, INTIME-SE a 

parte CREDORA para que manifeste interesse no prosseguimento da 

execução, devendo indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do presente feito, na forma do artigo 

53, §, 4º da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 17 de abril de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010278-31.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER RODRIGO DALLAGNOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO OAB - MT9277-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS GARCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REVITHA CAR) 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT4060-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 8010278-31.2013.8.11.051 Execução de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que intimado o exequente 

para se manifestar acerca do cumprimento da obrigação de pagar, 

manteve-se inerte. Por outro lado, a obrigação de fazer foi cumprida, 

conforme informação e documentos contidos no ID 26025384. Assim, 

diante do silêncio do exequente, proceda-se ao ARQUIVAMENTO do feito 

com as baixas de estilo. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 17 de abril de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000522-15.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE SALES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000522-15.2016.811.0051 Cumprimento de sentença. 

Despacho. Vistos etc. INTIME-SE a parte Exequente para manifestar-se 

acerca da impugnação ao cumprimento da sentença manejado pela parte 

Executada (id. 30104007), no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

17 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001051-29.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR ANTONIO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001051-29.2019.811.0051 Despacho. Vistos etc. DEFIRO o 

pedido formulado pela parte exequente e AUTORIZO a liberação do valor 

incontroverso depositado nos autos (id. 29546679), em conta informada 

por ela, por meio do petitório de id. 29760202. No mais, diante da 

impugnação manifestada pela parte exequente, INTIME-SE a parte 

Executada para que realize o pagamento da quantia controversa, em 15 

(quinze) dias, ou requeira o que entender de direito. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Cumpra-se. 

Às providências. Às providências. Campo Verde/MT, 17 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003720-55.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANE SANTANA PACHECO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, indicar o endereço atualizado da parte 

requerida, ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011084-95.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN DE SOUZA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA IVO DOS SANTOS OAB - MT20489/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA APARECIDA BARBOSA SILVA NEVES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8011084-95.2015.811.0051 Execução de Título Judicial. 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 523, § 2º, do CPC, INTIME-SE 

o(a) executado(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

constante na sentença. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud), apresentando o 

cálculo atualizado nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 14 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002790-71.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MEZZOMO TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONALD MORENO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, indicar o endereço atualizado da parte 

requerida, ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002757-47.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS OAB - MT24332/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1002757-47.2019.811.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada informa o depósito judicial voluntário do débito exequendo, 

pugnando pela extinção e arquivamento dos autos (id. 31210556). A parte 

Exequente concorda com o valor depositado pela parte Executada, 

requerendo o levantamento (id. 31211460). É o relato. Decido. Dispõe o 

artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. DETERMINO o levantamento do valor depositado nos autos, em favor 

da parte Exequente, em conta indicada por ela (ID 31211460). Transitada 

em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 17 de abril de 2019. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002225-73.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TAISA KETLIN RODRIGUES MUGNOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1002225-73.2019.811.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Sendo disponíveis 

os direitos disputados, HOMOLOGO o termo de acordo firmado pelas 

Partes (ID 26834965), dando à lide resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, “b”, do NCPC. Sem custas ou honorários. DEFIRO o pedido 

formulado pela parte Exequente e AUTORIZO a liberação do valor 
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incontroverso depositado nos autos (id. 28023808), em conta informada 

por ela, por meio do petitório de id. 30864745. No mais, diante da 

impugnação manifestada pela parte exequente, INTIME-SE a parte 

Executada para que realize o pagamento da quantia controversa, em 

15(quinze) dias, ou requeira o que entender de direito, sob pena de dar 

início aos atos expropriatórios. Às providências. Campo Verde-MT, 17 de 

abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001030-53.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA FERREIRA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001030-53.2019.811.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada informa o depósito judicial voluntário do débito exequendo, 

pugnando pela extinção e arquivamento dos autos (id. 31232850). A parte 

Exequente concorda com o valor depositado pela parte Executada, 

requerendo o levantamento (id. 31253441). É o relato. Decido. Dispõe o 

artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. DETERMINO o levantamento do valor depositado nos autos, em favor 

da parte Exequente, em conta indicada por ela (id. 31253441). Transitada 

em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 17 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001450-92.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARLETE VIEIRA DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001450-92.2018.811.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada informa o depósito judicial voluntário da multa cominatória, 

pugnando pela extinção e arquivamento dos autos (id. 30110659). A parte 

Exequente concorda com o valor depositado pela parte Executada, 

requerendo o levantamento (id. 30186265). É o relato. Decido. Dispõe o 

artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. DETERMINO o levantamento do valor depositado nos autos, em favor 

da parte Exequente, em conta indicada por ela (id. 30186265). Transitada 

em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 17 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001437-59.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDO CARVALHO ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001437-59.2019.811.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada informa o depósito judicial voluntário do débito exequendo, 

pugnando pela extinção e arquivamento dos autos (id. 31157121). A parte 

Exequente concorda com o valor depositado pela parte Executada, 

requerendo o levantamento (id. 31217430). É o relato. Decido. Dispõe o 

artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. DETERMINO o levantamento do valor depositado nos autos, em favor 

da parte Exequente, em conta indicada por ela (id. 31217430). Transitada 

em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 17 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001395-10.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER MOURA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001395-10.2019.811.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada informa o depósito judicial voluntário da multa cominatória, 

pugnando pela extinção e arquivamento dos autos (id. 30359706). A parte 

Exequente concorda com o valor depositado pela parte Executada, 

requerendo o levantamento (id. 30516550). É o relato. Decido. Dispõe o 

artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. DETERMINO o levantamento do valor depositado nos autos, em favor 

da parte Exequente, em conta indicada por ela (id. 30516550). Transitada 

em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 17 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002255-11.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER OAB - 

MT16311/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR OAB - SP234670-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1002255-11.2019.811.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada informa o depósito judicial voluntário do débito exequendo, 

pugnando pela extinção e arquivamento dos autos (id. 29035393). A parte 
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Exequente concorda com o valor depositado pela parte Executada, 

requerendo o levantamento (id. 31202994). É o relato. Decido. Dispõe o 

artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. DETERMINO o levantamento do valor depositado nos autos, em favor 

da parte Exequente, em conta indicada por ela (id. 31202994). Transitada 

em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 17 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002357-33.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA CLARA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1002357-33.2019.811.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada informa o depósito judicial voluntário do débito exequendo, 

pugnando pela extinção e arquivamento dos autos (id. 28054353). A parte 

Exequente concorda com o valor depositado pela parte Executada, 

requerendo o levantamento (id. 30905927). É o relato. Decido. Dispõe o 

artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. DETERMINO o levantamento do valor depositado nos autos, em favor 

da parte Exequente, em conta indicada por ela (id. 30905927). Transitada 

em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 17 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003191-36.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GILCEMAR GOMES FABRICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1003191-36.2019.811.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada informa o depósito judicial voluntário do débito exequendo, 

pugnando pela extinção e arquivamento dos autos (id. 31251140). A parte 

Exequente concorda com o valor depositado pela parte Executada, 

requerendo o levantamento (id. 31250815). É o relato. Decido. Dispõe o 

artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. DETERMINO o levantamento do valor depositado nos autos, em favor 

da parte Exequente, em conta indicada por ela (id. 31250815). Transitada 

em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 17 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001200-25.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER APARECIDO MADALENA (REQUERENTE)

MIRIAN REGIS FERREIRA MADALENA (REQUERENTE)

CINTHIA FERREIRA MADALENA (REQUERENTE)

N. F. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001200-25.2019.811.0051 Polo Ativo: WAGNER APARECIDO 

MADALENA, MIRIAN REGIS FERREIRA MADALENA, CINTHIA FERREIRA 

MADALENA, NAIRIN FERREIRA MADALENA e MIRIAN REGIS FERREIRA 

MADALENA Polo Passivo: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VAIGENS S.A Vistos e examinados. Dispenso o relatório, como permite o 

art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

WAGNER APARECIDO MADALENA, MIRIAN REGIS FERREIRA MADALENA, 

CINTHIA FERREIRA MADALENA, NAIRIN FERREIRA MADALENA e MIRIAN 

REGIS FERREIRA MADALENA contra CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A objetivando indenização por danos morais e 

materiais em face do cancelamento do voo. A parte requerida em sua 

defesa suscita as preliminares de ilegitimidade passiva, impugnação ao 

valor da causa e incompetência do Juizado Especial em relação ao valor 

da causa, no mérito alega que não há comprovação dos danos materiais, 

aduz a inexistência de danos morais, entende pelo descabimento da 

inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da ação. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar No que tange a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela 

recamada, esta não merece acolhimento, tendo em vista a 

responsabilidade objetiva que regula a relação consumerista entre as 

partes envolvidas, motivo pelo qual, rejeito a preliminar arguida. Já em 

relação as preliminares de impugnação e incompetência em razão do valor 

da causa, verifico que tais preliminares se confundem com o mérito e com 

eles serão analisadas em virtude de que o valor da causa pode ser 

corrigido de oficio, motivo pelo qual, afasto a preliminar ventilada pela ré. 

Rejeita-se as preliminares. II – Do Mérito Findada a instrução, colhido o 

depoimento da parte autora e da parte ré na forma do artigo 385 do Código 

de Processo Civil, ocasião em que se verifica do Termo de Instrução que 

não foi arrolada testemunhas pelas partes, vindo-me os autos concluso 

para apreciação do mérito. Inicialmente, cumpre anotar que é pacífico o 

entendimento de que o caso em comento deve ser analisado sob a égide 

do Código de Defesa do Consumidor, já que é patente a relação de 

consumo existente no pleito à indenização por danos morais por defeito na 

prestação do serviço. Em análise aos autos, tem-se que o cancelamento 

do vôo, impossibilitou os reclamantes de chegarem ao seu destino final no 

tempo inicialmente previsto, haja vista que o referido vôo estava marcado 

para a data de 24.04.2019 e foi cancelado, ocasião em que não há noticia 

nos autos de remarcação do voo por parte da reclamada, ficando patente 

o defeito na prestação do serviço. Em audiência de instrução foi 

proporcionado à parte ré esclarecimentos dos fatos, afirmando que “que 

eles tinham uma viagem marcada e na volta deu um problema com o voo, 

foi cancelado; não sei dizer se a empresa prestou algum auxilio aos 

autores;”. Por outro lado, a parte autora em seu depoimento pessoal, 

afirmou que: “estávamos em viagem de férias e quando fomos fazer a 

checagem para voltar, nós vimos que tinha mudado o horário da viagem; a 

CVC informou que todos os voos haviam sido cancelados e não 

apresentaram nenhuma solução para a gente vir embora; em contato com 

a CVC, eles informaram que não podiam fazer nada e que a gente tinha 

que fazer a compra das passagens e despesas com hotéis; ficamos no 

hotel e em momento nenhum eles deram apoio pra gente em questão de 

viagem e hotel; nós que tivemos que compras as passagens; nós quatro 

foi praticamente R$ 7.000,00 ai teve despesa de hotel e alimentação, sei 

que o gasto foi alto;”. Diante da dilação probatória, verifico que a parte 

autora demonstrou em audiência a existência do dano moral e material, 

pois em seu depoimento pessoal, afirmou em audiência que: a CVC 

informou que todos os voos haviam sido cancelados... eles informaram 
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que não podiam fazer nada e que a gente tinha que fazer a compra das 

passagens e despesas com hotéis... nós que tivemos que compras as 

passagens; nós quatro foi praticamente R$ 7.000,00 ai teve despesa de 

hotel e alimentação, sei que o gasto foi alto. Note que os Autores diante da 

situação vivenciada incorreram em gastos materiais com hotel, passagens 

e alimentação, conforme nota fiscal e comprovante de pagamento em 

anexo a inicial (Ids 20043926 e 20043923). Como se sabe, a lei 

consumerista, fundada na teoria do risco do negócio, estabeleceu para os 

fornecedores em geral a responsabilidade civil objetiva, de forma que o 

transportador, como prestador do serviço que é, está enquadrado no art. 

14 do CDC, cujo §3º. não incluiu como excludente do nexo de causalidade 

o caso fortuito e nem a força maior. Na verdade, ainda que a força maior e 

o caso fortuito não possam ser antecipados não fica elidida a 

responsabilidade do agente de turismo que efetua a venda de pacotes de 

viagens, já que o risco da atividade implica na obrigação imposta ao 

empresário para que ele faça um cálculo, da melhor forma possível das 

várias possibilidades de ocorrências que possam afetar o seu negócio. 

Neste sentido, cito jurisprudência consolidada dom Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA – INOCORRÊNCIA – 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – APLICAÇÃO DO CDC - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR SATISFATÓRIO – 

PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A 

companhia aérea responde solidariamente, com a agência de turismo que 

comercializa pacotes de viagens, pelos defeitos na prestação do 

serviço.2. Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador 

observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização 

deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, 

desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o 

devedor a bancarrota. (N.U 0008412-64.2016.8.11.0037, APELAÇÃO 

CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018). (grifei). 

Destarte, ainda que o transporte aéreo seja afetado por fatores externos, 

o transportador e o prestador de serviço não pode se escusar de 

indenizar os passageiros que sofreram danos porque as variáveis a que 

está sujeita a aviação civil, são integrantes típicas do risco de sua 

atividade. Impositiva, portanto, a conclusão de que houve defeito na 

prestação do serviço, situação para a qual não concorreram os 

reclamantes que, inegavelmente, sofreram transtornos, frustrações e 

aborrecimentos que não podem ser considerados meros dissabores do 

cotidiano, conforme pacífica orientação jurisprudencial: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATRASO EXCESSIVO DE VÔO. DANO MORAL. VALOR 

INDENIZATÓRIO. O fornecedor de serviço responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O atraso 

excessivo de vôo em decorrência de problema técnico é fato previsível, 

ensejando dano moral pelo desconforto e aflição a que foram submetidos 

os passageiros. O arbitramento do dano moral deve ser realizado com 

moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada 

caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das 

partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da 

jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da 

responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir 

o ato. Súmula: NEGARAM PROVIMENTO. (Número do processo: 

1.0024.07.683625-3/001(1) Relator: CLÁUDIA MAIA Data do Julgamento: 

18/09/2008 Data da Publicação: 04/11/2008) INDENIZAÇÃO. DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. EMPRESA AÉREA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DO VÔO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. Na apuração da responsabilidade da 

prestadora de serviços de transporte aéreo, incide a regra inserta no art. 

14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, 

causados por defeitos relativos à prestação de serviços. Os transtornos 

ocasionados pela alteração unilateral do horário do vôo por parte da 

empresa aérea ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, 

ensejando a indenização não só pelos danos materiais, mas, também, pelo 

prejuízo moral. Recurso principal parcialmente provido e recurso adesivo 

integralmente provido. Súmula: DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO 

RECURSO PRINCIPAL E DERAM PROVIMENTO INTEGRAL AO ADESIVO. 

(Número do processo: 1.0625.07.074761-7/001(1) Relator: MARCOS 

LINCOLN Data do Julgamento: 02/12/2008 Data da Publicação: 23/01/2009) 

AÇÃO DE REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. 

CANCELAMENTO DE VOO. DEMORA NA REMARCAÇÃO. AUSÊNCIA DA 

DEVIDA ASSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA 

AÉREA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SITUAÇÃO QUE 

ULTRAPASSA A SEARA DO MERO ABORRECIMENTO, CONFIGURANDO 

EFETIVA LESÃO À PERSONALIDADE. MANUTENÇÃO DO "QUANTUM" 

INDENIZATÓRIO, A TÍTULO DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003547353, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 

12/07/2012)”. Ressalta-se que é de responsabilidade da parte Ré 

comunicar seus consumidores com antecedência as alterações 

decorrente de fatos eventuais, porém, no caso em tela, a reclamada 

sequer juntou aos autos documentos que demonstre informações sobre a 

alteração do horário do vôo, motivo pelo qual, esta não conseguiu 

desconstituir, modificar ou extinguir o direito dos reclamantes, conforme 

determina o artigo 373, II do Código de Processo Civil. Assim, deve a parte 

reclamada ser responsabilizada pelo dano causado aos Autores em face 

da falha na prestação de seus serviços ofertados aos consumidores, bem 

como ser condenada aos danos materiais suportado pelos Reclamantes 

no valor de R$ 7.564,26 no que tange aos gastos hotel, passagens e 

alimentação, conforme nota fiscal e comprovante de pagamento em anexo 

a inicial (Ids 20043926 e 20043923). III – Do dano Moral A possibilidade de 

indenização dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se 

discute, havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao 

prever, expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, 

embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No 

caso, por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida em face da 

falha na prestação de serviço não cumpriu com suas obrigações, 

causando prejuízos aos Autores. Neste sentido: ESTADO DE MATO 

GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A P E L A Ç Ã O  C Í V E L  ( 1 9 8 )  N º 

0 0 2 9 9 1 3 - 9 6 . 2 0 1 5 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 A p e l a ç ã o  n º 

0029913-96.2015.8.11.0041Apelante: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A.Apelado: DEOCLECIO BOEIRA BRAGA5ª Vara 

Cível da Comarca de CuiabáEMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – ATRASO DOS VOOS – 

EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 

AGÊNCIA DE TURISMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL 

CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO 

CABÍVEL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.É parte legítima para figurar no polo passivo da ação a agência 

de turismo responsável pela venda do pacote de viagem.O atraso dos 

voos que faziam parte do pacote adquirido pelo autor, bem como o 

extravio de sua bagagem caracterizam falha na prestação do serviço 

contratado e geram o dever de indenizar. O quantum do dano moral deve 

possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente 

gravoso ao ofensor. (N.U 0029913-96.2015.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, 

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no 

DJE 05/08/2019). (grifei). Reconhecida a existência do dano moral, passo 

a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande dificuldade de 

mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa 

humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter 

trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 
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só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais; 

2- Condeno a reclamada ao pagamento do valor de R$ 7.564,26 (sete mil 

quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos) a titulo de 

dano material; 3- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 4- Determino que os valores da 

condenação pelo dano material sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros 

moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na forma do 

artigo 405 do Código Civil. Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 15 de abril de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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Autos n° 8010700-35.2015.811.0051 Cumprimento de sentença Decisão. 

Vistos etc. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença 

manejado por JOSENILDA LUCIO GOMES, alegando, em suma, que é 

beneficiária da justiça gratuita, de forma que não é devida a execução de 

honorários sucumbenciais, apenas a litigância de má-fé. Vieram os autos 

conclusos. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que a ação foi 

julgada improcedente e a parte Executada foi condenada ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé “de 9% (nove por cento) sobre o valor 

corrigido da causa e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (mil 

reais). E ainda, no que se refere ao improvimento do recurso, CONDENO a 

parte Reclamante, vencida, ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95”, conforme acórdão de 

id. 26387205. Dito isso, em que pese o deferimento da justiça gratuita à 

parte Executada, é incabível o afastamento das custas processuais em 

decorrência da aplicação da multa pela litigância de má-fé. É cediço que a 

concessão da justiça gratuita se condiciona a comprovação da condição 

de hipossuficiência financeira da parte que a pede. Entretanto, isso, por si 

só, não exime a obrigatoriedade do pagamento de referida multa, uma vez 

que se cuidam de bens jurídicos distintos e de proteção e natureza 

diferenciadas. Assim, também dispõe o artigo 98, § 4º do NCPC: “§ 4o A 

concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao 

final, as multas processuais que lhe sejam impostas.”. Sobre o tema, 

cita-se a seguinte ementa: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO 

MATERIAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 

INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE 

BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO 

BENEFÍCIO. DESCABIMENTO. (...) 5. As sanções aplicáveis ao litigante de 

má-fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não 

comportando interpretação extensiva. 6. Assim, apesar de reprovável, a 

conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência 

judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, 

atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente cominadas 

no texto legal. 7. A revogação do benefício da assistência judiciária 

gratuita – importante instrumento de democratização do acesso ao Poder 

Judiciário – pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do 

estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de 

atuação da parte no processo. 8. Nos termos do art. 98, § 4º, do 

CPC/2015, a concessão da gratuidade de justiça não isenta a parte 

beneficiária de, ao final do processo, pagar as penalidades que lhe foram 

impostas em decorrência da litigância de má-fé.” (STJ, REsp n. 

1.663.193/SP Relatora: Ministra Nancy Andrighi). De outro lado, no que se 

refere aos honorários sucumbenciais, sendo a parte Executada 

beneficiária da justiça gratuita, estes restam suspensos por até cinco 

anos, quando prescreverá, se até lá não restar demonstrado ter a parte 

exequente superado a hipossuficiência econômico-financeira 

reconhecida, nos termos do artigo 98, §1° e §3°, do CPC, vejamos: “Art. 

98. (...) § 1º A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas 

judiciais; (...) VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração 

do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em 

português de documento redigido em língua estrangeira; (...) § 3º Vencido 

o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão 

sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário.” Posto isso, e por tudo mais que consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, 

somente para suspender a cobrança das obrigações decorrentes de sua 

sucumbência, que ficarão suspensas até a fluência do prazo de cinco 

anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração na 

situação de necessidade (art. 98, § 1º e § 3º do CPC), diante da 

concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Consigne-se, 

entretanto, que referida suspensão não se aplica a litigância de má-fé, que 

deve ser executada nos moldes de praxe. Por consequência, na forma do 

artigo 523, § 2º, do CPC, INTIME-SE o(a) executado(a) para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor executado. Fica a parte executada 

advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 
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cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud), 

apresentando o cálculo atualizado nos autos. Intime-se. Cumpra-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 16 de abril de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001023-95.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MARINHO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001023-95.2018.811.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada informa o depósito judicial voluntário do débito exequendo, 

pugnando pela extinção e arquivamento dos autos (id. 30099343). A parte 

Exequente concorda com o valor depositado pela parte Executada, 

requerendo o levantamento (id. 30352591). É o relato. Decido. Dispõe o 

artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. DETERMINO o levantamento do valor depositado nos autos, em favor 

da parte Exequente, em conta indicada por ela (id. 30352591). Transitada 

em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 17 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002533-12.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1002533-12.2019.811.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada informa o depósito judicial voluntário do débito exequendo, 

pugnando pela extinção e arquivamento dos autos (id. 31121721). A parte 

Exequente concorda com o valor depositado pela parte Executada, 

requerendo o levantamento (id. 31142061). É o relato. Decido. Dispõe o 

artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. DETERMINO o levantamento do valor depositado nos autos, em favor 

da parte Exequente, em conta indicada por ela (id. 31142061). Transitada 

em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 17 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001743-28.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALDICLEIA CORDEIRO TELES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001743-28.2019.811.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada informa o depósito judicial voluntário do débito exequendo, 

pugnando pela extinção e arquivamento dos autos (id. 30702875). A parte 

Exequente concorda com o valor depositado pela parte Executada, 

requerendo o levantamento (id. 31142072). É o relato. Decido. Dispõe o 

artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. DETERMINO o levantamento do valor depositado nos autos, em favor 

da parte Exequente, em conta indicada por ela (id. 31142072). Transitada 

em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 17 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000043-49.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FRANCISCO BOSQUEIRO (EMBARGANTE)

EDER LASTA (EMBARGANTE)

VOLMIR LASTA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONATO SANTOS DE SOUZA OAB - PR63313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000043-49.2020.8.11.0029. 

EMBARGANTE: EDER LASTA, VOLMIR LASTA, ADEMIR FRANCISCO 

BOSQUEIRO EMBARGADO: MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Vistos. Contra a decisão de id. 

30630224, a parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento com 

cópia juntada no id. 31219574. Decido. Em análise a questão decidida, 

concluo que não deve ser modificada, às razões do recurso, assim, 

mantenho a decisão agravada. Aguarde-se pedido de eventuais 

informações, bem como a decisão do Agravo interposto. Às providências. 

Cumpra-se. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito , 15 de abril de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001297-91.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR TIRLONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON MEDEIROS OTERO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1001297-91.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): VALDECIR TIRLONI REU: GILSON MEDEIROS OTERO Vistos 

etc. Trata-se de ação de REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

proposta por VALDECIR TIRLONI em face de SILVA GILSON MEDEIROS 
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OTERO, ambos qualificados nos autos. Narra-se na exordial que o 

requerente é vizinho do Requerido e que no mês de julho de 2019 o 

requerido derrubou a cerca de sua propriedade e retirou um volume de 

terra de aterro de sua área equivalente a 164,225 metros cúbicos de terra. 

Afirma-se que o requerido concertou a cerca, contudo, não restituiu a 

terra retirada da chácara do requerente, causando um prejuízo ao autor 

de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Relata-se ainda que para 

confecção do laudo para comprovar a quantidade de terra subtraída 

gastou R$ 800,00 (oitocentos reais), valor cobrado à título de honorários 

para elaboração do laudo. Assim, requer o autor a procedência da 

demanda para que o requerido seja condenado ao pagamento de R$ 

3.600,00 (três mil, seiscentos reais) à título de Danos Materiais e ao 

pagamento de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) à título de Danos Morais. 

Devidamente citado, o requerido deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, bem como deixou de apresentar contestação no prazo legal. 

O Requerente se manifestou pedindo a decretação da revelia e o 

julgamento antecipado da lide (ID. 31247465). Vieram os autos conclusos. 

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Analisando os autos, observa-se ser caso de se decretar a 

revelia da parte Requerida, uma vez que, devidamente citada, não 

apresentou contestação (ID. 29297966). Efetivamente, a cognição do 

Juízo resume-se às provas já carreadas aos autos, de modo que o 

processo se mostra pronto para a prolação de sentença, seja porque se 

operou o fenômeno da presunção de veracidade dos fatos alegados na 

inicial, seja porque os próprios documentos que a instruíram corroboram 

esse desfecho. Do dano material A presente demanda visa a restituição 

de danos materiais suportados pelo autor em razão da conduta praticada 

pelo requerido. A inicial foi instruída com o boletim de ocorrência, 

orçamentos, laudo apresentado pelo perito técnico acerca da diminuição 

da terra de aterro de sua área equivalente a 164,225 metros cúbicos, além 

do gasto com o honorário pericial. Observa-se dos autos que o requerido 

sem o consentimento do autor derrubou a cerca e retirou um grande 

volume de terra de aterro da chácara do autor, que conforme fotos (DOC. 

E) e Planta Demonstrativa de Retirada de Aterro confeccionado por expert 

na área (DOC. F), atingiu uma área de 817,980 metros quadrados, 

retirando o volume de 164,225 metros cúbicos de terra. Para configuração 

do dano indenizável, conforme pleiteia o autor, necessária a reunião de 

alguns elementos essenciais, sendo eles o dano, o nexo de causalidade e 

a culpa. Os documentos apresentados pelo autor são suficientes para 

demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta do Requerido, o dano 

suportado pelo autor, bem como a culpa do requerido, visto que realizou o 

concerto apenas da cerca, deixando de restituir a terra ao autor. Desta 

forma, devidamente comprovada a ocorrência do dano, o nexo de 

causalidade entre a conduta do Requerido e o prejuízo experimentado pelo 

autor, merece procedência a pretensão de indenização por danos 

materiais formulada na inicial, a fim de o autor seja ressarcido pelo prejuízo 

suportado em danos materiais no importe de R$ 3.600,00 (três mil, 

seiscentos reais). Do dano moral Por outro lado, melhor sorte não assiste 

ao requerente quando o assunto envolve a indenização por danos morais, 

na medida em que a conduta do requerido não foi capaz de gerar ao autor 

um verdadeiro abalo de ordem moral, passível de ser indenizado. Ora, o 

caso específico dos autos não se enquadra dentre as hipóteses de dano 

moral presumido, sendo imprescindível para a sua configuração a 

comprovação inequívoca dos danos extrapatrimoniais, e o que não 

ocorreu no caso posto em análise. A despeito do desgaste e do dissabor 

experimentados pelo requerente, entendo que as situações narradas na 

exordial, não são capazes, por si só, de dar ensejo à configuração de um 

verdadeiro abalo de ordem moral, ou seja, que tenha afetado o equilíbrio 

ou a integridade do requerente, a sua reputação, a sua imagem, 

circunstâncias que, aí sim, poderiam dar origem ao dano moral suscitado. 

O mero transtorno, ainda que de significativa proporção, não pode ser 

classificado como um legítimo dano moral, sobretudo em uma sociedade 

tão complexa como a atual, em que inúmeros eventos do cotidiano já são 

aptos a gerar aborrecimentos de toda ordem, sendo necessária grande 

prudência para diferenciar aqueles que se enquadram na categoria dos 

dissabores e os que se enquadram na dos danos morais. Nesse contexto, 

para que fosse possível entender pela ocorrência dos danos morais 

alegados, seria necessário que o requerente demonstrasse que o evento 

em questão, além do inegável aborrecimento e desgaste gerado teria lhe 

causado transtornos de maior proporção, ou seja, um legítimo prejuízo de 

ordem moral. Diante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão para condenar o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 

3.600,00 (três mil, seiscentos reais) à título de Danos Materiais. Por 

conseqüência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios 

fixados em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se as partes da 

sentença. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações legais. Expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Às providências. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito 

Canarana, 15 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001037-14.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES VALERIANO DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1001037-14.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: MOISES VALERIANO DA SILVA 

Vistos. Citada a parte ré, decorreu o prazo legal sem pagamento da dívida 

ou oposição de embargos, consoante certidão lavrada nos autos. 

Consoante art. 701 e seu §2º, do Código de Processo Civil: Art. 701. 

Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado 

de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de 

fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para 

o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por 

cento do valor atribuído à causa. (...) §2º Constituir-se-á de pleno direito o 

título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se 

não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no 

art. 702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. Como se verifica, a constituição do título executivo judicial se dá 

“de pleno direito” e “independentemente de qualquer formalidade”, não 

sendo o caso, portanto, de prolação de sentença. Contudo, apenas para o 

fim de regularização do sistema e dos relatórios estatísticos das Metas do 

CNJ, DECLARO constituído o título executivo judicial e determino que esta 

decisão seja lançada como sentença de procedência do pedido inicial. Os 

honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento são de 5% 

(cinco por cento) do valor da causa, consoante tarifamento legal; não há 

previsão legal para majoração. ALTERE-SE IMEDIATAMENTE A CLASSE 

PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Intime-se pessoalmente o devedor, 

por meio de carta com aviso de recebimento ou mandado, para pagar o 

valor apontado pela parte exequente no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de pagamento de multa e honorários advocatícios da fase de 

cumprimento de sentença, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil. 

Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de 

Direito Canarana, 16 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000207-48.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO SCAPINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA OAB - MT8625/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os 

autos ao requerente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo legal, tendo em vista o oferecimento de apelação por 

parte da Autarquia Previdenciária.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 374 de 795



Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000248-78.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

R M GUIMARAES SERVICOS - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. V. NETO TRANSPORTES EIRELI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000248-78.2020.8.11.0029. AUTOR: 

R M GUIMARAES SERVICOS - ME REU: L. V. NETO TRANSPORTES EIRELI 

Vistos, etc. Considerando o teor da manifestação retro, HOMOLOGO por 

sentença, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos a 

desistência da ação, para os fins do art. 200, parágrafo único do CPC e, 

em consequência, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, autorizando o 

desentranhamento dos documentos. Sem custas ou honorários, eis que 

não perfectibilizada a relação processual.. Nos termos dos art. 934 e 935 

da CNGC, dou como transitada em julgado nesta data a sentença, 

desnecessária a intimação das partes. P.R.I.C. e, após, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Canarana, 17 de abril de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000234-31.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI ROSA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA OAB - MT8625/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os 

autos ao requerente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo legal, tendo em vista a apresentação do recurso de 

apelação por parte da Autarquia Previdenciária.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000460-36.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

PNEUMAT - COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON JUNIOR DA ROZA OAB - MT26828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER VINICIUS RODRIGUES (REU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000460-36.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): PNEUMAT - COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME REU: EDER 

VINICIUS RODRIGUES Vistos e etc... Ao autor para manifestação, no prazo 

legal, deixando consignado que sua inércia acarretará a extinção do 

processo por presunção de desistência. Canarana, 17 de abril de 2020. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000528-20.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

056/2007 CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) 

parte(s) Requerente(s) na pessoa de seu Procurador, para que 

providencie o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, 

sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(link:http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento. Canarana, 

17 de abril de 2020. JESSICA BARAUNA FELIPE Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( 

)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000392-23.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

056/2007 CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) 

parte(s) Requerente(s) na pessoa de seu Procurador, para que 

providencie o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, 

sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) por meio da opção 

"cumprir diligência na: outra comarca", e após, o recolhimento da guia 

comprovar nos autos o seu pagamento. Informo ainda que, em 

cumprimento à Portaria CGJ n. 142 de 08/11/2019, e tendo em vista que os 

Requeridos residem em outra comarca, o Mandado será encaminhado 

para a Central de Mandados daquela comarca para ser cumprido. 

Canarana, 17 de abril de 2020. DHIEGO GUSTAVO MEDRADO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000174-24.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

TANIEL ARCILDO WALTER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULLER AUTO POSTO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Trata-se de embargos à execução em que TANIEL ARCILDO 

WALTER move em face de MULLER AUTO POSTO LTDA já qualificados no 

encarte processual. Em decisão de Id. 30353973, fora deferida a 

gratuidade de justiça e determinada a suspensão do feito executivo n° 

1001254-57.2019.8.11.0029. Em decisão de Id. 31011692, fora 

determinada a remessa dos autos à esse juízo. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, recebo os autos e determino o regular prosseguimento. 

DETERMINO o cumprimento integral da decisão de Id. 30353973, a fim de, 

nos termos do artigo 920, inciso I, do Código de Processo Civil, intimar o 

embargado para responder à presente ação em 15 (quinze) dias. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Canarana, MT. Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000042-35.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZARDO LUIZ SCHWAAB (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA NARDAO OAB - MT0019224A (ADVOGADO(A))

LUIZ ALDANI NARDAO OAB - MT0009305A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

NILO PEREIRA DA CRUZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000042-35.2018.8.11.0029. REQUERENTE: ELIZARDO LUIZ SCHWAAB 

REQUERIDO: NILO PEREIRA DA CRUZ Vistos. 1- Altere-se a classe para 

cumprimento de sentença. EXPEÇA-SE alvará dos valores bloqueados ao 

exequente. Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, indique bens passíveis de penhora, consignando que em 

caso de inércia ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, 

determino, desde já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações. 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito CANARANA, 7 

de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-24.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR NEI PEZZINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS DE SOUZA ALELUIA (REQUERIDO)

ZUPPANI TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

DOUGLAS ALESSANDRO RIOS OAB - GO20396 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

1000088-24.2018.8.11.0029. AUTOR: CEZAR NEI PEZZINI REQUERIDO: 

MARCOS VINICIUS DE SOUZA ALELUIA, ZUPPANI TRANSPORTES LTDA 

Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se 

alvará para levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada 

nos autos, se necessário. Determino a liberação de todas as penhoras em 

excesso e restrições oriundas destes autos, com urgência que o caso 

requer. Após, ao arquivo, com baixa. CANARANA, 17 de abril de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010268-48.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LEOVERAL FRANCISCO LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO(A))

LEOVERAL FRANCISCO LOPES OAB - MT3549/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON LUIS DE OLIVERIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

8010268-48.2016.8.11.0029. EXEQUENTE: LEOVERAL FRANCISCO LOPES 

EXECUTADO: EVERTON LUIS DE OLIVERIA Vistos, etc. CHAMO FEITO À 

ORDEM. Trata-se de PROCEDIMENTO EXECUTIVO em que não foi 

localizada a parte executada para receber a citação ou constatou-se que 

não há bens penhoráveis, após diversas diligências frustradas para 

tentativa de penhora. Ressalta-se que a parte devidamente intimada para 

manifestar, quedou-se inerte. Desse modo, impõe-se a extinção do 

processo, com a devolução dos documentos ao autor, consoante 

determina o art. 53, §4º, da Lei 9.099/95: “Não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor”. No mesmo sentido são os 

Enunciados 75 e 76 do FONAJE: “A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 

9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor” e “No processo de execução, 

esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do 

débito, expede-se a pedido do exequente certidão de dívida para fins de 

inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena 

de responsabilidade”. Acerca do tema, este é o entendimento 

jurisprudencial: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. EXTINÇÃO DO 

FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 53, § 4º, DA LEI 

9.099/95). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de 

cumprimento de sentença onde as diligências foram frustradas para a 

localização de bens para a satisfação do crédito, razão pela qual o juiz 

sentenciante extinguiu o feito (inciso II e § 1º do art. 51 c/c, § 4º do art. 53 

da Lei nº 9.099/95). II. Em sede recursal a autora, ora recorrente, requer a 

reforma da segunda sentença, pleiteando pela continuidade do processo 

com busca junto ao BACEN de contas bancárias da ré, requer ainda, que 

seja oficiado a Junta Comercial de São Paulo, a fim de que sejam 

fornecidos dados atualizados da empresa em questão, juntamente com o 

nome de seus sócios e respectivos CPFs. III. O processo nos Juizados 

Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, 

informalidade, economia processual, não cabendo, na hipótese, ao poder 

judiciário suprir ônus do credor. Note-se que, no caso, diversas tentativas 

foram realizadas de localização de bens penhoráveis, as quais restaram 

infrutíferas. IV. A lide não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera 

o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Assim, tendo 

sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, os procedimentos dos 

Juizados Especiais preveem, expressamente, a extinção do processo nos 

casos em que o devedor não for encontrado ou de inexistência de bens 

penhoráveis (Lei n. 9.009/35, art. 53, § 4º). V. Ensina a doutrina, aliás, que 

a inexistência de bens penhoráveis e a não-localização do devedor 

"constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a 

sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de 

localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução 

perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um 

'processo de resultados', donde não se afigura possível a indefinida 

reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou 

bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão 

do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52). Assim, reserva-se ao credor a renovação do processo de execução 

quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do 

débito. VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula 

do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face a ausência de 

c o n t r a r r a z õ e s .  ( T J - D F  0 7 0 2 1 6 4 7 9 2 0 1 5 8 0 7 0 0 0 7  

0702164-79.2015.8.07.0007, Relator: EDILSON ENEDINO, Data de 

Julgamento: 15/02/2017, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2017 . 

Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 53, 

§4º, da Lei 9.099/95. Autorizo a devolução dos documentos ao autor. Sem 

custas e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. Ao arquivo, com baixa. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito CANARANA, 17 de abril de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-68.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEIA LUIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000141-68.2019.8.11.0029. REQUERENTE: MARIA CLEIA LUIZ DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. DEFIRO o pedido formulado no id. 

24104766, quanto a desistência da ação e isenção de custas. 

Certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença proferida nos 
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autos. Após, nada sendo requerido ao arquivo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Às providências. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz de Direito CANARANA, 7 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001159-27.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CANAGRO PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES VALERIANO DA SILVA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo 

para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo do débito 

atualizado para o cabal cumprimento do r. Despacho (ID 30935492). 

Canarana-MT, 17 de abril de 2020. Jefferson de Souza Analista Judiciário.

Comarca de Chapada dos Guimarães

Diretoria do Fórum

Portaria

* A Portaria n. 14/2020-ChG completa, que estabelece a Escala de Plantão 

Judiciário nos finais de semana e feriados do Polo de Cuiabá, bem como 

do Plantão Semanal da Comarca de Chapada dos Guimarães, no mês de 

maio/2020, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000524-95.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO MAMEDE DA SILVA (REQUERIDO)

 

1000524-95.2018.8.11.0024 Nos termos da legislação vigente, bem como 

em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o depósito da diligência do oficial de justiça, para 

cumprimento do mandado, devendo o depósito da diligência ser realizado 

por meio de Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso - emissão de guias online - diligência - emissão de guia de 

diligência, e após o pagamento, juntar nos autos o respectivo 

comprovante, ficando ciente de que ficando inerte por mais de 30 (trinta) 

dias, a carta precatória será devolvida, independentemente de 

cumprimento (art. 393 da CNGC).

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000195-15.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

A F GUINCHOS E TRANSPORTES LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIBIANO PEREIRA LEITE NETO OAB - MT8938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA 

DE PLANALTO DA SERRA (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA (MT) (IMPETRADO)

C.R.G CONSTRUCOES EIRELI - EPP (LITISCONSORTES)

COEL - COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA LTDA - EPP 

(LITISCONSORTES)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

dias, acerca da certidão retro, devendo informar nos autos os endereços 

dos impetrados.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003660-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SHEILA GONCALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

MARA GRACIA DOS SANTOS MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GASPAR SCHMIDT OAB - MT0006175A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARISTIDES GONCALVES SOBRINHO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1003660-40.2016.8.11.0002 REQUERENTE: MARA GRACIA DOS SANTOS 

MELLO, SHEILA GONCALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES, KEILA 

GONCALVES DE OLIVEIRA INVENTARIADO: ARISTIDES GONCALVES 

SOBRINHO Vistos etc. Defiro pedido constante no id n. 7362222 na forma 

requerida. Contudo, a Consolidação das Normas da Corregedoria, no art. 

1.238, que estabelece que independerá de despacho o pedido formulado 

pelas partes para a suspensão do feito até o prazo de seis meses, 

consoante o disposto a seguir, senão vejamos: Art. 1.238. Independe de 

despacho nos autos, a concessão de suspensão do feito, pelo prazo de 

06 (seis) meses, por convenção das partes (artigos 313, II, § 3.º e 922, 

parágrafo único do Código de Processo Civil). Também independerá de 

despacho a concessão de suspensão do processo, por até 01 (um) ano 

nos feitos de Execuções Fiscais (artigo 40 da Lei 6.830/80). Parágrafo 

único. Concedida a suspensão do processo e decorrido o prazo, intimar a 

parte a praticar as diligências necessárias (dar andamento ao feito), em 

05 (cinco) dias. Decorridos 35 (trinta e cinco) dias da intimação, sem 

manifestação, intimar a parte interessada pessoalmente para, em 05 

(cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção. Destarte, 

intime-se a inventariante para no prazo de 30 (trinta) dias cumprir 

integralmente o decisório do id n. 4953311. Cumprida a determinação 

supracitada, volvam-me conclusos, do contrário, determino a remessa do 

presente feito ao arquivo, com baixa e anotações de praxe, retomando 

seu curso assim que houver cumprimento da determinação constante no 

decisum supracitado em sua integralidade. Intime-se. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 93148 Nr: 2529-44.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aloízio de Campos Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Bianca Reis Carmona - OAB:15156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Beger Uchôa - OAB:0, 

Fernanda Maria Pagotto - OAB:0, Lívia Patriota de Holanda - OAB:, 

Mateus Alves Araújo - OAB:, Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez. Por conseguinte, julgo extinto com resolução 

de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% do valor da causa (art. 85, §2°, Código de Processo Civil), 

ficando referidas responsabilidades com exigência suspensa em face da 

gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Em caso de 

interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, 

do Código de Processo Civil, procedendo-se à remessa do feito ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região independentemente de novo 
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despacho.Transitada em julgado, arquivem-se.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69941 Nr: 363-10.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedita Marques da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que sejam 

intimadas as partes autora e assistente de acusação para tomar ciência 

da audiência designada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70252 Nr: 502-59.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Verônica dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para tomar ciência da sentença 

proferida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75643 Nr: 2684-18.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laudelina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo Batista da Silva, Francisca Maria de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente os pedidos contidos na inicial, para 

reconhecer a existência de união estável havida entre Laudelina da Silva e 

Angelino Batista da Silva, no período compreendido entre o ano de 1975 

até a data do falecimento do ‘de cujus’ (6.8.2013). Por conseguinte, julgo 

extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa 

(art. 85, §2°, Código de Processo Civil), ficando referidas 

responsabilidades com exigência suspensa em face da gratuidade de 

justiça deferida, que defiro neste momento.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto 

no art. 1.010, §1° e §3°, do Código de Processo Civil, procedendo-se à 

remessa do feito ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

independentemente de novo despacho.Transitada em julgado, 

arquivem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87282 Nr: 4382-25.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para tomar ciência da sentença 

proferida nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123587 Nr: 4372-73.2019.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE QUERÊNCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DIAS RODRIGUES, LUIS CARLOS 

NASCIMENTO DO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍOLA COLLACHITI 

MORETO - OAB:9986/B, Fabíola Collachiti Moreto - OAB:9986B

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 52/2007 CGJ 

impulsiono o feito á publicação de matéria à imprensa, com a finalidade de 

intimar a parte ré, na pessoa de seu advogado, via DJE para que tome 

ciência da audiência redesignada conforme ref. 30.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 78448 Nr: 535-15.2016.811.0024

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MEV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FRAZAO 

ZUNTA - OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 Vistos, etc.

 Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte requerida, 

quando de sua contestação, apresentou também reconvenção (fls. 

146/162). Dessa maneira, recebo a reconvenção, ao tempo em que 

determino a intimação do reconvindo/autor, para que, querendo, no prazo 

legal, apresente resposta (art. 343, § 1°, do CPC).

 Posteriormente, havendo contestação à reconvenção, intime-se a parte 

reconvinte para que, querendo, no prazo legal, apresente réplica.

 Cumpridas as determinações anteriores, dê-se vistas dos autos ao 

Ministério Público.

 Defiro à parte requerida/reconvinte o benefício da justiça gratuita.

 Certifique-se eventual silêncio.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78303 Nr: 497-03.2016.811.0024

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Judite Bevilacqua de Godoy, Oswaldo Murad 

Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Aparecido dos 

Anjos Garcia - OAB:22171, Cesar Augusto da Silva Serrano - 

OAB:5341, Jeferson Yoshiaki Kanashiro - OAB:425.271/SP, JULIAN 

DAVIS DE SANTA ROSA - OAB:6998, RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR - 

OAB:111471

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ 

impulsiono o feito á publicação de matéria à imprensa, com a finalidade de 

intimar as partes, na pessoa de seus advogados, via DJE para que 

apresentem suas alegações finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122820 Nr: 4003-79.2019.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleverson Fabiano Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO EPIFANIO DA SILVA 

FILHO - OAB:9461/O

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 52/2007 CGJ 
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impulsiono o feito á publicação de matéria à imprensa, com a finalidade de 

intimar a parte ré, na pessoa de seu advogado, via DJE para que tome 

ciência da audiência redesignada conforme ref. 22.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78448 Nr: 535-15.2016.811.0024

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MEV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FRAZAO 

ZUNTA - OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ 

impulsiono o feito á publicação de matéria à imprensa, com a finalidade de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE para que 

apresente no prazo legal, contestação à reconvenção, caso deseje.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99072 Nr: 5348-51.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido de salário maternidade 

veiculado pela parte autora.Por conseguinte, julgo extinto com resolução 

de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2°, CPC), ficando 

referidas responsabilidades com exigência suspensa em face da 

gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC, 

procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região independentemente de novo despacho.Transitada em julgado, 

arquivem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125195 Nr: 744-42.2020.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonh Lennon da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

NASCIMENTO ARECO - OAB:24797, CARLOS HERIQQUE NAS CIMENTO 

ARECO - OAB:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ 

impulsiono o feito á publicação de matéria à imprensa, com a finalidade de 

intimar o denunciado, na pessoa de seu advogado, via DJE para tomar 

ciência da audiência designada a ref. 04.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77996 Nr: 354-14.2016.811.0024

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFdS, FdSRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor(a) Público(a) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SILVA QUEIROZ - 

OAB:21165/O

 VISTOS ETC.

Prosseguindo na instrução processual, com fulcro no art. 385 e 442 do 

CPC, DEFIRO a produção de provas veiculado pelo MP.

Para tanto, DESIGNO audiência de instrução para o dia 5 de agosto de 

2020, às 13h30min para que sejam ouvidos o suposto pai e a adolescente, 

a fim de verificar se há paternidade socioafetiva, uma vez que o laudo 

psicossocial foi inconclusivo.

Intimem-se as partes.

Ciência ao MP.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000210-81.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN CANDIDO ALVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ SERGIO BRIZUELA FERREIRA (IMPETRADO)

SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (IMPETRADO)

LUIZ SERGIO BRIZUELA FERREIRA (AUTORIDADE COATORA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 1ª VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 MANDADO DE NOTIFICAÇÃO Oficial 

de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR 

PROCESSO n. 1000210-81.2020.8.11.0024 Valor da causa: R$ 1.000,00 

ESPÉCIE: [Licenças]->MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) POLO 

ATIVO: Nome: WILLIAN CANDIDO ALVES Endereço: RUA ALLYRIO 

HUGUENEY DE MATTOS, 464, ARAÉS, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-710 

POLO PASSIVO: Nome: SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO 

AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Endereço: 

Avenida Perimetral, esquina Com a Av. Pen Gomes, Prédio da Sec. 

Turismo, Centro, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 na 

pessao de Nome: LUIZ SERGIO BRIZUELA FERREIRA Endereço: Avenida 

Perimetral, esquina Com a Av. Pen Gomes, Prédio da Secretaria de 

Turismo, Centro, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 

Nome: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Endereço: Rua 

Tiradentes n. 166, Centro, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 FINALIDADE: EFETUAR A NOTIFICAÇÃO DA(S) 

AUTORIDADE(S), acima qualificada(s), para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, PRESTEM AS INFORMAÇÕES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS (art. 7º, 

I e II, Lei nº 12.016/2009), nos termos da decisão e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 

212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os 

mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. 

CHAPADA DOS GUIMARÃES, 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

ELIANE ROSA CAMPOS RODRIGUES Analista Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 
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processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000381-72.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 1000381-72.2019.8.11.0024. 

AUTOR(A): SONIA REGINA DOS SANTOS PEREIRA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Trata-se de ação visando o 

recebimento de pensão por morte ajuizada por KAMILE SANTOS PEREIRA 

em face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, ambos 

qualificados no encarte processual. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE 

FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Não havendo questões 

processuais pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as 

quais recairá a atividade probatória, observando-se, para tanto, as 

questões controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixam-se como 

controvertidos os seguintes pontos: A) a qualidade de segurado especial 

do falecido Delcimar Batista Pereira; e B) a situação de dependente da 

requerente. ADMITE-SE a prova testemunhal para eventualmente 

comprovar as questões de fato descritas nos pontos controvertidos 

apontados acima. Diante da natureza da demanda, aliado ao requerimento 

da autora, este Juízo tem como imprescindível a realização de audiência 

instrutória para a formação do seu convencimento, razão pela qual 

DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de julho de 

2020, às 15h15min (MT). Com fundamento no art. 357, §4º do CPC, 

INTIME-SE a autora para que apresente o rol de testemunhas no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Nos termos do art. 455 do 

Código de Processo Civil, incumbe ao advogado (a) da parte informar ou 

intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada através de 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos 

autos com antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência 

agendada a cópia do comprovante da correspondência e da intimação 

(art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se 

a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). Saliente-se que a 

providência acima quanto à necessidade de comprovação da intimação 

poderá ser dispensada na hipótese de a parte comprometer-se a levar a 

testemunha a ser inquirida, presumindo-se, caso ela não compareça, a 

desistência na sua oitiva, conforme a orientação do art. 455, §2º do 

Código de Processo Civil. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Chapada dos 

Guimarães/MT, 08 de abril de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 102479 Nr: 736-36.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FERNANDO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, este juízo JULGA-SE EXTINTO o feito, em razão da 

ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do 

processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

necessárias mediante as cautelas de estilo.

INTIME-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-13.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR CORREA DOURADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCILENE PEDROSO FERREIRA OAB - MT27619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORRÊA DA COSTA JUNIOR (REU)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILLAROUCA (REU)

 

PROCESSO n. 1000512-13.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:NADIR CORREA 

DOURADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUCILENE PEDROSO 

FERREIRA POLO PASSIVO: FELIPE LUIZ ALENCAR VILLAROUCA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA 

GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 

14:45 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 16 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000080-28.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELE PROENCA LARREA OAB - MT18722/O (ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325-O (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

JESSICA SOUBHIA ALONSO OAB - MT24486-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte exequente para, no prazo de 10 dias, impugnar os 

embargos a execução ID 31317588. Chapada dos Guimarães-MT, 16 de 

abril de 2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-57.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WILFRIDO BAZAN BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000425-57.2020.8.11.0024 REQUERENTE: WILFRIDO 

BAZAN BRITO REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 
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qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : "EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior, Juiz de Direito. (Assinatura 

Eletrônica)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-73.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMIR ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000508-73.2020.8.11.0024 REQUERENTE: EDEMIR ALVES 

DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Após o precedente firmado 

pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

631240/MG passa a ser imprescindível nas ações previdenciárias o prévio 

requerimento administrativo para qualificação do interesse processual. 

Partindo de tal premissa, interpretação diversa não pode ser dada às 

relações de consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° 

e 3°, do Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz 

promover “sempre que possível, a solução consensual do conflito”, 

evitando-se, assim, a judicialização desnecessária, quando há meio 

administrativo mais célere e menos oneroso à parte na resolução do 

conflito. É certo que com o advento da plataforma virtual 

‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo Governo Federal visando promover 

a interlocução entre consumidores e empresas para solução alternativa de 

conflitos de consumo pela internet, o consumidor pode, sem burocracia, 

com mero cadastro na plataforma, estabelecer contato com a empresa 

cadastrada visando solucionar o impasse. Portanto, dada facilidade do 

acesso e a eficiência da ferramenta, nas ações que envolvam relação de 

consumo, ainda que em trâmite, o interesse processual deve ser 

demostrado após tentativa de solução do conflito perante o referido sítio 

eletrônico, que, de acordo com as informações atuais, tem obtido índice de 

conciliação no patamar de 80% (oitenta por cento). Ademais, deve-se 

levar em consideração o Acordo de Cooperação Técnica n° 53/2017 

firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o 

Ministério da Justiça e Segurança Pública, tendo como objetivo “promover 

ações conjuntas para o incentivo e aperfeiçoamento de métodos 

autocompositivos de solução de conflitos de consumos voltados para a 

redução e prevenção de litígios judicializados, através do uso da 

plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale a reprodução da 

decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 

0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 de Outubro de 

2019 : "EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO PARA 

CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE ESTÍMULO AO USO DOS 

MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. ACESSO A 

JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido formulado na inicial está 

albergado na plataforma para busca de uma solução extrajudicial 

satisfativa, entende-se escorreita a decisão agravada, na medida em que 

se apresenta imprescindível a utilização de formas alternativas para a 

solução dos conflitos, a fim de garantir maior eficiência a Máquina Estatal, 

oportunizando o uso de meios que antecedem à judicialização. 2. 

Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos Mecanismos Virtuais 

de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à disposição da 

sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos que 

massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior, Juiz de Direito. (Assinatura 

Eletrônica)

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001769-55.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZIDETI LIMA FERREIRA (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001769-55.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: MARIZIDETI LIMA FERREIRA Vistos. DEFIRO o 

pedido retro, razão pela qual DETERMINO a citação da parte executada por 

edital, nos termos do artigo 8º, inciso IV, da Lei n. 8.630/80. Transcorrido o 

prazo do edital (30 dias), CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente 

para impulsionar ao feito. Se a parte executada estiver ausente do país, o 

prazo do edital será de 60 dias – art. 8º, § 1º, da Lei n. 8.630/80. 

INTIME-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder, data da assinatura eletrônica. (assinado 

eletronicamente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001982-61.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO PORTELLA GAONA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001982-61.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: DIEGO PORTELLA GAONA Vistos. DEFIRO o 

pedido retro, razão pela qual DETERMINO a citação da parte executada por 

edital, nos termos do artigo 8º, inciso IV, da Lei n. 8.630/80. Transcorrido o 

prazo do edital (30 dias), CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente 

para impulsionar ao feito. Se a parte executada estiver ausente do país, o 

prazo do edital será de 60 dias – art. 8º, § 1º, da Lei n. 8.630/80. 

INTIME-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder, data da assinatura eletrônica. (assinado 

eletronicamente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001771-25.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN S. LIRIO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001771-25.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: MUNICIPIO 

DE COLIDER EXECUTADO: MIRIAN S. LIRIO - ME Vistos. DEFIRO o pedido 

retro, razão pela qual DETERMINO a citação da parte executada por edital, 

nos termos do artigo 8º, inciso IV, da Lei n. 8.630/80. Transcorrido o prazo 

do edital (30 dias), CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente para 

impulsionar ao feito. Se a parte executada estiver ausente do país, o 

prazo do edital será de 60 dias – art. 8º, § 1º, da Lei n. 8.630/80. 

INTIME-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder, data da assinatura eletrônica. (assinado 

eletronicamente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001786-91.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001786-91.2019.8.11.0009. REQUERENTE: MARIA 

DE FATIMA ANDRADE REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A, BANCO 

BRADESCO SA Vistos. Delibero pelo prosseguimento do feito. A fim de 

evitar eventual alegação de nulidade, bem como visando ao saneamento e 

ao encaminhamento da instrução do feito, INTIMEM-SE as partes para que, 

no prazo comum de dez (10) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, sem prejuízo da análise 

de sua pertinência pelo Juízo (art. 370, parágrafo único, do CPC), sob 

pena de julgamento antecipado do mérito. Consigna-se que o pedido de 

produção de provas formulado de maneira genérica ou em atos 

processuais pretéritos (inicial, contestação, impugnação à contestação 

etc) não serão considerados, pois não condizentes com o momento 

processual. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001647-42.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. O. (AUTOR(A))

J. P. F. D. O. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. S. D. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VILMA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT23849/O (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA POLIDORIO OAB - MT18875/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001647-42.2019.8.11.0009. AUTOR(A): ANIELLY 

FEITOSA DE OLIVEIRA, J. P. F. D. O. A. REU: GILRAIGLISON DOS SANTOS 

DE ALMEIDA Vistos etc. Trata-se de regulamentação de guarda, visitas e 

conversão de alimentos gravídicos para alimentos provisórios com pedido 

de tutela antecipada tendo como partes em epígrafe. Em manifestação 

retro, o Parquet requereu o declínio da competência para a Comarca de 

Sinop/MT, uma vez que o alimentando passou a residir naquela localidade 

com sua representante legal. É o relato necessário. Fundamento e 

DECIDO. O art. 43 do CPC prevê a perpetuatio jurisdictionis, regra segundo 

a qual a competência, uma vez fixada, não será mais modificada 

independentemente de alteração por causa superveniente do estado de 

fato ou de direito. Trata-se de norma jurídica cujo escopo é conferir 

estabilidade ao processo. Cumpre salientar, porém, que, segundo a 

jurisprudência hodierna do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “nos 

processos que envolvem interesses de menores, as medidas devem ser 

tomadas no interesse desses, o qual deve prevalecer diante de quaisquer 

questões (STJ 2º S, CC n. 114.782/RS, Rel. Min Nancy Andrighi)”. 

Destarte, nas ações que envolverem interesses de criança/adolescente, 

como no caso em voga, desde que não haja objetivos escusos por 

qualquer das partes, a alteração superveniente do domicílio do 

responsável pelo alimentando excepciona a regra da perpetuatis 

jurisdictionis, haja vista ser a solução que melhor satisfaz o pleno acesso 

à justiça. Salienta-se que, na forma do art. 53, inciso II, do CPC, é 

competente o foro de domicílio ou residência do alimentando para a ação 

em que se pedem alimentos. Assim, considerando que atualmente a 

representante legal do exequente é domiciliada na Comarca de Sinop/MT, 

diante do melhor interesse do menor, com a finalidade de propiciar o 

acesso à Justiça com maior facilidade, a medida de rigor é declinar da 

competência. Ante o exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos 

jurídicos expostos, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o 

presente feito, e DETERMINO a remessa destes autos à Vara de Família de 

Sinop/MT, para as providências de mister. Procedam-se às baixas 

necessárias e providencie-se a remessa dos autos ao Juízo competente. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002094-98.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))
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FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1002094-98.2017.8.11.0009. AUTOR(A): JOSE DE 

CASTRO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Cuida-se de embargos de declaração com efeitos infringentes 

opostos pela parte embargante JOSE DE CASTRO, em face da sentença 

proferida. Narra a parte embargante, em suma, que a sentença 

supracitada teria sido obscura, pois não considerou os documentos 

juntados pela parte autora, especificamente os que demonstram o labor 

em regime de economia familiar. Os embargos de declaração foram 

opostos tempestivamente, consoante certidão retro. Vieram-me os autos 

conclusos para deliberações. É O SUCINTO RELATÓRIO. DECIDO. Na 

forma do art. 1.022 do CPC, são cabíveis os embargos de declaração para 

aclarar a decisão obscura, eliminar contradição, suprir a omissão ou 

corrigir erro material. É de conhecimento deste Juízo que do julgamento 

dos embargos de declaração pode advir alteração da decisão embargada, 

hipótese em que o aludido recurso terá efeitos modificativos ou 

infringentes. Todavia, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de 

declaração é exceção à regra, devendo ser admitida apenas como 

consequência da correção de premissa equivocada no julgamento, ou, 

a i n d a ,  p a r a  a s  h i p ó t e s e s  e m  q u e ,  s a n a d a  a 

omissão/contradição/obscuridade, haja necessidade de alteração 

substancial no decisum. Perlustrando os autos, denoto que a parte 

embargante, em verdade, discorda da tese jurídica adotada pelo Juízo 

quando da fundamentação do decisório, manejando os embargos 

declaratórios em voga com o escopo de revisar o julgamento. Tanto é 

verdade, que a embargante afirma que este Juízo deixou de considerar os 

documentos juntados pela parte autora, especificamente os que 

demonstram o labor em regime de economia familiar, no momento de 

prolação da sentença. Contudo, tal fundamento não prospera, eis que a 

sentença foi devidamente fundamentada neste ponto, com clareza e 

precisão. Ora, a omissão a que se prestam a sanar os embargos de 

declaração é aquela relacionada à ausência de apreciação dos pedidos 

formulados pelas partes, a obscuridade consiste na falta de clareza na 

fundamentação e a contradição da decisão corresponde aos fundamentos 

do próprio julgado, jamais a contrariedade à lei, ao entendimento do Juízo 

ou da parte, muito menos à prova dos autos, sendo que nenhum dos 

vícios arrolados é visto na decisão objurgada. Dessa forma, uma vez que 

a decisão está livre de mácula apta a ensejar o manejo dos embargos de 

declaração, o não acolhimento do recurso é medida que se impõe. 

Repise-se que é a existência efetiva de omissões, obscuridades ou 

contradições o que delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, 

objetivando, essencialmente, a complementação do julgamento, 

expungindo da prestação jurisdicional aquelas máculas. Consigne-se que 

se a parte discorda da sentença, deve fazer uso do recurso adequado 

para impugná-la - isto é, apelação. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso 

interposto, pois tempestivo, e, no mérito, NÃO ACOLHO a pretensão nele 

deduzida, vez que não presentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 

do CPC. CUMPRAM-SE as determinações remanescentes da sentença 

supracitada. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001194-18.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FERNANDES CARDOSO RIGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001194-18.2017.8.11.0009. AUTOR(A): 

TEREZINHA FERNANDES CARDOSO RIGO REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de embargos de 

declaração propostos pela parte autora contra a sentença retro. Expõe a 

embargante no recurso, em síntese, que a sentença é omissa, uma vez 

que não analisou os documentos acostados à peça exordial, 

especificamente os que demonstram o labor em regime de economia 

familiar por tempo equivalente ao de carência do benefício demandado. 

Instada a se manifestar, a parte embargada quedou-se inerte. Vieram os 

autos conclusos para deliberações. É o relato do necessário. DECIDO. Na 

forma do art. 1.022 do CPC, são cabíveis os embargos de declaração para 

aclarar a decisão obscura, eliminar contradição, suprir a omissão ou 

corrigir erro material. É de conhecimento deste Juízo que do julgamento 

dos embargos de declaração pode advir alteração da decisão embargada, 

hipótese em que o aludido recurso terá efeitos modificativos ou 

infringentes. Todavia, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de 

declaração é exceção à regra, devendo ser admitida apenas como 

consequência da correção de premissa equivocada no julgamento, ou, 

a i n d a ,  p a r a  a s  h i p ó t e s e s  e m  q u e ,  s a n a d a  a 

omissão/contradição/obscuridade, haja necessidade de alteração 

substancial no decisum. Perlustrando os autos, denoto que a parte 

embargante, em verdade, discorda da tese jurídica adotada pelo Juízo 

quando da fundamentação do decisório, manejando os embargos 

declaratórios em voga com o escopo de modificar o teor da sentença. Com 

efeito, o Juízo prolator da sentença embargada, em análise às 

circunstâncias dos autos, ditou seu convencimento no sentido de que não 

restou demonstrado o labor rural em regime de economia familiar por 

tempo equivalente ao de carência do benefício demandado, razão pela 

qual julgou improcedente o pleito inicial. Ora, a omissão a que se prestam a 

sanar os embargos de declaração é aquela relacionada à ausência de 

apreciação dos pedidos formulados pelas partes, a obscuridade consiste 

na falta de clareza na fundamentação e a contradição da decisão 

corresponde aos fundamentos do próprio julgado, jamais a contrariedade 

à lei, ao entendimento do Juízo ou da parte, muito menos à prova dos 

autos, sendo que nenhum dos vícios arrolados é visto na sentença 

objurgada. Dessa forma, uma vez que a decisão está livre de mácula apta 

a ensejar o manejo dos embargos de declaração, o indeferimento do pleito 

é medida que se impõe. Repise-se que é a existência efetiva de omissões, 

obscuridades ou contradições o que delimita o núcleo jurídico dos 

embargos declaratórios, objetivando, essencialmente, a complementação 

do julgamento, expungindo da prestação jurisdicional aquelas máculas. No 

caso dos autos, o que pretende a parte embargante nada mais é do que a 

reconsideração da decisão, isto é, que um Magistrado da mesma instância 

revise a sentença prolatada por seu par. Nesta senda, se a parte discorda 

dos fundamentos expostos na decisão, cumpre-lhe questioná-los na via 

recursal adequada, não se prestando os embargos declaratórios para 

rediscussão da matéria objeto da lide. Ante o exposto, CONHEÇO do 

recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito, DESACOLHO a 

pretensão nele deduzida, vez que não presentes quaisquer das hipóteses 

do art. 1.022 do CPC. INTIMEM-SE. No mais, CUMPRA-SE o restante das 

providências determinadas na sentença retro. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000138-47.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. S. T. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT11875-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000138-47.2017.8.11.0009. AUTOR(A): 

GIVANILDO BISPO DOS SANTOS REU: KAYLANY SOARES THOME DOS 

SANTOS Vistos. Trata-se de ação revisional de alimentos ajuizada por 

GIVANILDO BISPO DOS SANTOS em face da menor KAILANY SOARES 

THOME DOS SANTOS, representada por sua genitora ROSEMARY 

SOARES THOME. A inicial foi recebida e concedeu-se a gratuidade de 

justiça à parte autora. Todavia, o pedido de tutela antecipada foi 

indeferido, ante a ausência de provas contundentes da real modificação 

da situação financeira do requerente. Citada, a requerida apresentou 

contestação, refutando os fatos alegados na peça exordial. Realizou-se 

audiência de instrução e julgamento. O autor mesmo intimado através da 
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Defensoria Pública, não apresentou alegações finais. Por fim, a requerida 

apresentou alegações finais pugnando pela total improcedência dos 

pedidos iniciais. Instado a se manifestar, o ente ministerial opinou pelo 

julgamento improcedente do pedido inicial. É o sucinto relatório. DECIDO 

Presentes os pressupostos processuais, as condições e existência válida 

da relação jurídico-processual, passa-se ao julgamento do mérito. 

Malgrado os argumentos da parte autora, o pedido inicial não há como ser 

acolhido. Da conjugação do disposto na Lei 5.478/68 e no art. 1.696 e 

seguintes do Código Civil, denotam-se os requisitos subjetivos (vínculo de 

parentesco, de matrimônio ou de companheirismo entre o alimentante e o 

alimentando) e objetivos (necessidade do alimentando; possibilidade 

econômico-financeira do alimentante; proporcionalidade na fixação entre 

as necessidades do alimentando e a possibilidade econômico-financeira 

do alimentante) da obrigação alimentar. No tocante ao requisito subjetivo, 

verifica-se que a infante/adolescente é filha de ambas as partes. Quantos 

aos requisitos objetivos, vê-se que a parte autora não se incumbiu de 

comprovar suas alegações de hipossuficiência financeira. Muito pelo 

contrário, uma vez que restou evidenciado pela inquirição de testemunhas, 

bem como pelos demais documentos carreados aos autos que o autor não 

é desprovido de capacidade econômica, tendo condições suficientes de 

arcar com a pensão alimentícia arbitrada. Ante o exposto, em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, o que faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, inciso I, do CPC. CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, com as 

ressalvas do § 3º, do art. 98, do CPC, caso beneficiária da justiça 

gratuita.. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e a 

Defensoria Pública. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Colíder, data da 

assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001836-20.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MATOSINHO TOLEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça(m) impugnação à contestação apresentada nos autos. 

COLÍDER/MT, 17/04/2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 57799 Nr: 2084-81.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON LUIZ GALELLI, JOSÉ CESAR 

MACHADO DA SILVA, ISABEL FRANCISCA MIRÓ DE CORDOVA 

MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT - 22.165 - A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:MT - 17.980 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBIELE MICHELON 

ISHIKAWA - OAB:23700/O

 Vistos.

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial tendo como partes as 

em epígrafe.

Entre um ato e outro, o Juízo deferiu o bloqueio de ativos financeiros do 

executado Emerson Luiz Galelli pelo sistema BACENJUD (fl. 138), que 

restou parcialmente frutífero (fls. 139/140).

Em petitório às fls. 150/152, o executado sustenta a impenhorabilidade de 

parte dos recursos constritos, vez que se tratam de ganhos de 

trabalhador autônomo e utilizada para o seu próprio sustento. Requereu a 

liberação de, no mínimo, 70% (setenta por cento) do valor penhorado, a 

fim de custear suas despesas pessoais.

Instado a se manifestar, a parte exequente concordou com a liberação de 

parte dos valores, a fim de respeitar a subsistência do executado (fl. 155).

Vieram os autos conclusos para deliberações.

É o que merece registro.

DECIDO.

De partida, convém informar o fato de que o Sistema BACENJUD, 

disponibilizado ao magistrado para realização da penhora online, não faz 

distinção acerca da origem dos valores a serem bloqueados, razão 

porque cabe à parte demonstrar que o bloqueio se deu sobre bens 

inalienáveis.

Dessa forma, estando as partes concordes – inclusive a parte exequente, 

titular do crédito – quanto ao fato de que parte dos recursos bloqueados 

nos autos recaiu sobre quantia impenhorável, nos termos do inc. IV do 

artigo 833 do CPC, a liberação da restrição merece prosperar.

Assim, DEFIRO o pedido do executado e DETERMINO o desbloqueio de 

70% (setenta por cento) da quantia depositada nos autos.

Pra tanto, EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento em favor do 

executado. Solicite a Serventia os dados bancários para transferência 

caso não tenham sido informados nos autos.

Após, INTIME-SE a parte exequente para impulsionar o feito, em cinco (5) 

dias, especificando o modo a que pretende dar seguinte à execução.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57799 Nr: 2084-81.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON LUIZ GALELLI, JOSÉ CESAR 

MACHADO DA SILVA, ISABEL FRANCISCA MIRÓ DE CORDOVA 

MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT - 22.165 - A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:MT - 17.980 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBIELE MICHELON 

ISHIKAWA - OAB:23700/O

 INTIMAÇÃO DJE

Intimação do executado, por seu advogado, para indicar nos autos os 

dados bancários (banco, agência, número da conta, cpf e titular), visando 

dar cumprimento da determinação retro, de levantamento de 70% do valor 

depositado na conta judicial.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001980-91.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUNICE NEVES VILELA SOUTO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER 1ª VARA DE COLÍDER AV. JUIZ VLADIMIR APARECIDO 

BAPTISTA, S/N, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DR. RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI PROCESSO n. 1001980-91.2019.8.11.0009 Valor da 

causa: R$ 4.680,91 ESPÉCIE: [IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE COLIDER 

Endereço: TRAVESSA DOS PARECIS, 85, SETOR LESTE, CENTRO, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 POLO PASSIVO: Nome: CLEUNICE NEVES 
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VILELA SOUTO Endereço: Rua da Violetas, 3, Quadra 335, Celídio 

Marques, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000, ATUALMENTE EM LOCAL 

INCERTO E NÃO SABIDO CITAÇÃO da parte Executada acima qualificada, 

conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento, 

para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a 

dívida com juros, multa de mora e os encargos indicados na CERTIDÃO DE 

DÍVIDA ATIVA, acrescidas das custas judiciais, ou garantir a execução 

(art. 9º da Lei 6.830/80), por meio de: depósito em dinheiro à ordem deste 

juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure atualização 

monetária; fiança bancária ou nomeação de bens próprios à penhora, 

inclusive de terceiros, desde que com anuência destes. VALOR DO 

DÉBITO: R$ 4.680,91 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais e noventa e um 

centavos), representada pela Certidão de Dívida Ativa nº 528/2018, 

acrescido de 10% de honorários advocatícios em caso de pronto 

pagamento. DESPACHO: Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo 

de (05) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou garantir a 

execução com o oferecimento de bens à penhora, observado a ordem do 

artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte executada não pague a dívida, 

nem nomeie bens à penhora, deverão ser penhorados tantos bens quanto 

bastem para a satisfação do débito, procedendo-se desde logo a 

avaliação. A parte executada poderá oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo, 

nos moldes do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal. Para a hipótese de 

pronto pagamento, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

eletronicamente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo para garantir a execução é de 05 

(cinco) dias, contados da entrega desta carta no endereço da parte, ou, 

omitida tal data no aviso de recebimento, de 10 (dez) dias após a entrega 

dela à agência postal (art. 8º, II, da Lei nº 6.830/80). O prazo para 

oferecimento de embargos à execução é de 30 (trinta) dias, contados do 

depósito, da juntada aos autos da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora. Não sendo pago o débito e nem garantida a 

execução, serão penhorados ou arrestados bens do(s) devedor(es) ou 

responsável(eis) legal(ais), tanto quantos bastem para satisfação do 

débito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PATRICIA 

NOVAES COSTA DOMINGUEZ, digitei. COLÍDER, 17 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001769-55.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZIDETI LIMA FERREIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER 1ª VARA DE COLÍDER AV. JUIZ VLADIMIR APARECIDO 

BAPTISTA, S/N, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DR. RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI PROCESSO n. 1001769-55.2019.8.11.0009 Valor da 

causa: R$ 4.020,33 ESPÉCIE: [IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE COLIDER 

Endereço: desconhecido POLO PASSIVO: Nome: MARIZIDETI LIMA 

FERREIRA Endereço: RUA AURELIO FERNEDO, 41, JARDIM ALVORADA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 CITAÇÃO da parte Executada acima 

qualificada, conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento, para que no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), 

pague a dívida com juros, multa de mora e os encargos indicados na 

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das custas judiciais, ou garantir 

a execução (art. 9º da Lei 6.830/80), por meio de: depósito em dinheiro à 

ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 

assegure atualização monetária; fiança bancária ou nomeação de bens 

próprios à penhora, inclusive de terceiros, desde que com anuência 

destes. VALOR DO DÉBITO: R$ 4.020,33 (quatro mil e vinte reais e trinta e 

três centavos), representada pela Certidão de Dívida Ativa nº 691/2016, 

acrescido de 10% de honorários advocatícios em caso de pronto 

pagamento. DESPACHO: Vistos. CITE-SE a parte executada para, no prazo 

de (05) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou garantir a 

execução com o oferecimento de bens à penhora, observado a ordem do 

artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte executada não pague a dívida, 

nem nomeie bens à penhora, deverão ser penhorados tantos bens quanto 

bastem para a satisfação do débito, procedendo-se desde logo a 

avaliação. A parte executada poderá oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora ou da assinatura do termo, 

nos moldes do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal. Para a hipótese de 

pronto pagamento, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

eletronicamente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo para garantir a execução é de 05 

(cinco) dias, contados da entrega desta carta no endereço da parte, ou, 

omitida tal data no aviso de recebimento, de 10 (dez) dias após a entrega 

dela à agência postal (art. 8º, II, da Lei nº 6.830/80). O prazo para 

oferecimento de embargos à execução é de 30 (trinta) dias, contados do 

depósito, da juntada aos autos da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora. Não sendo pago o débito e nem garantida a 

execução, serão penhorados ou arrestados bens do(s) devedor(es) ou 

responsável(eis) legal(ais), tanto quantos bastem para satisfação do 

débito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PATRICIA 

NOVAES COSTA DOMINGUEZ, digitei. COLÍDER, 17 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001982-61.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO PORTELLA GAONA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER 1ª VARA DE COLÍDER AV. JUIZ VLADIMIR APARECIDO 

BAPTISTA, S/N, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DR. RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI PROCESSO n. 1001982-61.2019.8.11.0009 Valor da 

causa: R$ 4.620,77 ESPÉCIE: [IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE COLIDER 

Endereço: TRAVESSA DOS PARECIS, 85, SETOR LESTE, CENTRO, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 POLO PASSIVO: Nome: DIEGO PORTELLA 

GAONA Endereço: Rua Chile, 134, Jardim América, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000, atualmente em local público de costume CITAÇÃO da parte 

Executada acima qualificada, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento, para que no prazo de 5 (cinco) dias 

(art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa de mora e os 

encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, acrescidas das 

custas judiciais, ou garantir a execução (art. 9º da Lei 6.830/80), por meio 

de: depósito em dinheiro à ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de 

crédito local, que assegure atualização monetária; fiança bancária ou 

nomeação de bens próprios à penhora, inclusive de terceiros, desde que 

com anuência destes. VALOR DO DÉBITO: R$ 4.620,77 (quatro mil, 

seiscentos e vinte reais e setenta e sete centavos), representada pela 

Certidão de Dívida Ativa nº 484/2018, acrescido de 10% de honorários 

advocatícios em caso de pronto pagamento. DESPACHO: Vistos. CITE-SE 

a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida, nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado eletronicamente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo 

para garantir a execução é de 05 (cinco) dias, contados da entrega desta 

carta no endereço da parte, ou, omitida tal data no aviso de recebimento, 

de 10 (dez) dias após a entrega dela à agência postal (art. 8º, II, da Lei nº 

6.830/80). O prazo para oferecimento de embargos à execução é de 30 

(trinta) dias, contados do depósito, da juntada aos autos da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora. Não sendo pago o débito e 

nem garantida a execução, serão penhorados ou arrestados bens do(s) 

devedor(es) ou responsável(eis) legal(ais), tanto quantos bastem para 

satisfação do débito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

PATRICIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ, digitei. COLÍDER, 17 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001771-25.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN S. LIRIO - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER 1ª VARA DE COLÍDER AV. JUIZ VLADIMIR APARECIDO 

BAPTISTA, S/N, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DR. RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI PROCESSO n. 1001771-25.2019.8.11.0009 Valor da 

causa: R$ 6.501,26 ESPÉCIE: [ISS/ Imposto sobre Serviços, Municipais]

->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE COLIDER 

Endereço: desconhecido POLO PASSIVO: Nome: MIRIAN S. LIRIO - ME 

Endereço: RUA CHILE, 282, SETOR LESTE, JARDIM AMÉRICA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO 

CITAÇÃO da parte Executada acima qualificada, conforme despacho, 

petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste documento, para que no prazo 

de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa 

de mora e os encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, 

acrescidas das custas judiciais, ou garantir a execução (art. 9º da Lei 

6.830/80), por meio de: depósito em dinheiro à ordem deste juízo, em 

estabelecimento oficial de crédito local, que assegure atualização 

monetária; fiança bancária ou nomeação de bens próprios à penhora, 

inclusive de terceiros, desde que com anuência destes. VALOR DO 

DÉBITO: R$ 6.501,26 (seis mil quinhentos e um reais e vinte e seis 

centavos), representada pela Certidão de Dívida Ativa nº 483/2016, 

1067/2016, 24/2017 e 491/2018, acrescido de 10% de honorários 

advocatícios em caso de pronto pagamento. DESPACHO: Vistos. CITE-SE 

a parte executada para, no prazo de (05) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora, observado a ordem do artigo 9º da Lei n. 6.830/80. Caso a parte 

executada não pague a dívida, nem nomeie bens à penhora, deverão ser 

penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação. A parte executada poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo, nos moldes do artigo 16 da Lei de 

Execução Fiscal. Para a hipótese de pronto pagamento, fixo os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 
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data da assinatura eletrônica. (assinado eletronicamente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo 

para garantir a execução é de 05 (cinco) dias, contados da entrega desta 

carta no endereço da parte, ou, omitida tal data no aviso de recebimento, 

de 10 (dez) dias após a entrega dela à agência postal (art. 8º, II, da Lei nº 

6.830/80). O prazo para oferecimento de embargos à execução é de 30 

(trinta) dias, contados do depósito, da juntada aos autos da prova da 

fiança bancária ou da intimação da penhora. Não sendo pago o débito e 

nem garantida a execução, serão penhorados ou arrestados bens do(s) 

devedor(es) ou responsável(eis) legal(ais), tanto quantos bastem para 

satisfação do débito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

PATRICIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ, digitei. COLÍDER, 17 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000089-35.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA PATRICIA BARRINUEVO CANOVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ÁGUA COLÍDER LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000089-35.2019.8.11.0009. REQUERENTE: 

ROBERTA PATRICIA BARRINUEVO CANOVA REQUERIDO: CAB COLIDER 

LTDA Vistos etc. 1) Preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil, RECEBO a petição inicial devidamente emendada em todos 

os seus termos. 2) Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, podendo ser 

revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. 3) 

Almeja a requerente a concessão da tutela provisória de urgência de seu 

pedido, para que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento 

de água na sua residência até o julgamento final deste processo, bem 

como não inscrever seu nome nos diversos cadastros de proteção de 

crédito, com relação a fatura do mês de abril de 2018, no valor de R$ 

4.327,02 (quatro mil trezentos e vinte e sete reais e dois centavos). Pois 

bem. Para a concessão dos efeitos da tutela antecipada, mister a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme aduz o 

referido art. 300 do CPC. A tutela antecipada é um instituto introduzido no 

direito processual civil para garantir a prestação jurisdicional efetiva e 

eficaz, vez que a justiça tardia é o mesmo que injustiça manifesta. 

Entretanto, apesar da cognição em casos tais ser apenas superficial, isto 

é, não exauriente, deve o Julgador, ao concedê-la, ter a quase certeza de 

que se a demanda fosse julgada na ocasião, sairia a requerente 

vencedora. Com efeito, as alegações expendidas na peça de ingresso 

trazem teses jurídicas que põem em total discussão quanto às ilegalidades 

praticadas pela requerida, haja vista que os documentos anexados ao Id 

n° 17527215 demonstram um aumento desproporcional no valor das 

faturas mensais, havendo, portanto, probabilidade do direito nesta fase 

procedimental. Por sua vez, o perigo da infrutuosidade, consoante a lição 

do professor Alexandre Freitas Câmara (in Lições de Direito Processo 

Civil, Vol. III, editora Lúmen Júris, 2000), é compreendida nas seguintes 

palavras: “toda vez que houver fundado receio de que a efetividade de um 

processo venha a sofrer dano irreparável, ou de difícil reparação, em 

razão do tempo necessário para que possa ser entregue a tutela 

jurisdicional nele buscada, estará presente o requisito do “periculum in 

mora, exigido para a concessão da tutela jurisdicional cautelar”. Com esse 

raciocínio em mente, chega-se à inafastável conclusão de que a 

perpetuação da situação visualizada conduzirá a danos, senão 

irreparáveis, de difícil reparação, já que um posterior corte no 

fornecimento de água afetaria de forma brusca a vida da requerente e 

seus familiares, uma vez que se trata de bem essencial à vida. Assim, 

verifica-se também suficientemente satisfeito o requisito periculum in mora. 

Ademais, a medida é plenamente reversível, caso seja constatado ao final 

o contrário do que a priori se colhe dos documentos que acompanham a 

petição inicial. Portanto, ao verificar a petição inicial e os documentos que 

a acompanharam, registrei convencimento de que a liminar pretendida pela 

autora merece ser deferida no início desta lide. Posto isso, DEFIRO a tutela 

antecipada pleiteada, razão porque DETERMINO que a requerida se 

ABSTENHA de suspender o fornecimento de água à residência da 

requerente, bem como se ABSTENHA de negativar o nome da autora junto 

aos órgãos competentes, com relação à fatura do mês de abril de 2018, 

no importe total de R$ 4.327,02 (quatro mil trezentos e vinte e sete reais e 

centavos), sob as penas da lei. INTIME-SE a parte requerida para que 

cumpra a presente decisão. 4) Diante das especificidades da causa, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação. 5) CITE-SE a parte requerida, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de quinze (15) dias, consignando que a não 

apresentação de resposta em tal prazo se presumirá aceitos como 

verdadeiros os fatos narrados na inicial. 6) Após, com a apresentação de 

resposta, CERTIFIQUE-SE a Secretaria acerca da tempestividade e 

INTIME-SE parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação. 7) Decorrido o prazo do item “5”, sem 

apresentação de resposta, façam-me os auto conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo o presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT, data da assinatura digital.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023169-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINERACAO RIO MANSO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISINETE ALVES DA COSTA E SILVA OAB - 352.441.271-87 

(REPRESENTANTE)

JOSE RONALDO BAIA OAB - MT23984/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (REU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, acerca do teor da 

decisão id.28064316, proferida nos autos, que se encontra na íntegra 

junto ao sistema eletrônico.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000089-35.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA PATRICIA BARRINUEVO CANOVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ÁGUA COLÍDER LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 
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Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça(m) impugnação à contestação apresentada nos autos. 

COLÍDER/MT, 16/04/2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1001454-27.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LIDER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI (REQUERENTE)

MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS RILDO HERNANDES 51352761220 (REQUERIDO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos para INTIMAÇÃO 

da parte autora, através do seu patrono, para pugnar o que entender de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001552-80.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER FERREIRA ELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

TAMARA APARECIDA RODRIGUES FARIAS OAB - MT0017222A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001552-80.2017.8.11.0009. REQUERENTE: 

WENDER FERREIRA ELI REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A, 

SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança de 

indenização de seguro obrigatório DPVAT, movida por WENDER FERREIRA 

ELI, em face da Bradesco Seguros e Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A., todos qualificados nos autos, em que pretende a 

parte requerente a condenação da requerida ao pagamento “da diferença 

do seguro obrigatório no montante de r$ 12.150,00 (doze mil cento e 

cinquenta reais), em razão da sua invalidez, acrescidos de juros legais de 

1,0% (um por cento) ao mês, mais correção monetária de acordo com o 

índice do inpc, a partir da data do evento danoso, 20/12/2015”. Citados, os 

requeridos apresentaram contestação ao ID. 11138411. Em síntese, no 

mérito, sustentam que o valor pago administrativamente observou a 

legislação vigente na data do sinistro, inexistindo saldo residual. 

Discorreram sobre a correção monetária, juros moratórios, honorários 

advocatícios, e, ao final, pugnaram pela improcedência da demanda. 

Impugnação à contestação (ID. 16566486), oportunidade em que foram 

rebatidos os argumentos lançados na peça defensiva. Determinada a 

especificação de provas (ID 17509155), as partes pugnaram pela 

realização de perícia médica. Saneado o feito ao ID. 19812779, fixado os 

pontos controvertidos e determinada perícia médica. Laudo Pericial 

acostado ao ID. 23550004. Instados, a parte requerida manifestou 

favoravelmente ao resultado da perícia (ID 24832521), e a parte 

requerente manifestou pugnando o pagamento de 25% (vinte e cinco por 

cento) sobre o membro fraturado a título de ressarcimento dos gastos 

para a estabilização da lesão (ID 25062986). É o relatório. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 1) O feito comporta o julgamento antecipado da lide por versar 

sobre matéria de direito e de fato que dispensa a produção de outras 

provas em audiência. As provas carreadas aos autos são suficientes 

para formar o necessário convencimento, não encontrando, portanto, 

nenhum óbice quanto a aplicação do disposto nos arts. 353 e 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 2) Não havendo questões preliminares a 

serem discutidas no feito, passa-se a questão de mérito. A existência do 

acidente não despontou como ponto controvertido nos autos, de modo que 

a questão a ser decidida diz respeito, unicamente, a atualização do 

montante da indenização. Convém esclarecer que a questão debatida nos 

autos é regulada pela Lei nº 6.194/1974 e, para que a parte autora faça 

jus ao recebimento do seguro DPVAT, necessária a comprovação dos 

seguintes requisitos: a) a ocorrência do sinistro automobilístico; b) a 

invalidez permanente e/ou despesas médicas; c) nexo causal entre o 

acidente automobilístico e a invalidez permanente; d) grau da lesão. Neste 

aspecto, cumpre destacar que a Lei n.º 6.194/1974, que dispõe sobre o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, em sua redação primitiva, estabelecia que a indenização por 

invalidez permanente seria no valor de até 40 (quarenta) vezes o maior 

salário-mínimo vigente no país. Todavia, com a edição da MP n.º 340/2006, 

de 29/12/2006, convertida na Lei n.º 11.482/2007, de 31/05/2007, a 

indenização por invalidez passou a observar o teto de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), veja-se: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, 

de 2009).(...); I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007); II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007); III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007).” Desta forma, tendo o acidente ocorrido em 20/12/2015, há que se 

observar o regramento estabelecido pela Lei n.º 11.482/2007, de modo 

que a indenização será de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo necessário que se estabeleça o grau da lesão para fins de 

estipulação do valor correspondente, conforme dispõe o § 1.º, do art. 3.º, 

da Lei n.º 6.194/1974: “§ 1.º - No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...); II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” 

Neste ponto, vale destacar que restou pacificado o entendimento de que a 

indenização securitária corresponderá à extensão da lesão e ao grau da 

invalidez, conforme verbete da Súmula n.º 474 do STJ: “A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. A perícia médica colacionada ao 

ID. 23550004, foi categoria ao afirmar que o requerente “não apresenta 

sequelas incapacitantes de origem traumática”, e por essa razão não há 

se falar na indenização pretendida, visto que a Lei n.º 6.194/1974 prevê 

indenização somente para os casos de acidente automobilístico do qual 

decorram lesões que gerem invalidez permanente, total ou parcial. Desse 

modo, tendo em vista que não resultou lesão permanente alguma à parte 

autora o acidente automobilístico sofrido pela mesma, descrito no boletim 

de acidente (IDs. 9684210 e 9684211), ele não faz jus ao recebimento da 

pretendida indenização. Logo, ante a ausência de invalidez permanente, 

seja total ou parcial, a improcedência do pedido inicial é medida que se 

impõe. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos deduzidos 

na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. 3) Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

judiciais e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Todavia, por ser 

o requerente beneficiária da gratuidade judiciária, a exigibilidade de tais 

verbas ficam suspensas, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de 

Processo Civil. 4) Por fim, diante do ofício de ID 23010779, DETERMINO o 

levantamento dos valores depositados neste feito a título de honorários 
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periciais, devendo a transferência ser realizada na conta a ser informada 

pela perita. 5) Interposto recurso de apelação, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos. 6) 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE 

os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 

15 dias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001552-80.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER FERREIRA ELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

TAMARA APARECIDA RODRIGUES FARIAS OAB - MT0017222A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001552-80.2017.8.11.0009. REQUERENTE: 

WENDER FERREIRA ELI REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A, 

SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança de 

indenização de seguro obrigatório DPVAT, movida por WENDER FERREIRA 

ELI, em face da Bradesco Seguros e Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A., todos qualificados nos autos, em que pretende a 

parte requerente a condenação da requerida ao pagamento “da diferença 

do seguro obrigatório no montante de r$ 12.150,00 (doze mil cento e 

cinquenta reais), em razão da sua invalidez, acrescidos de juros legais de 

1,0% (um por cento) ao mês, mais correção monetária de acordo com o 

índice do inpc, a partir da data do evento danoso, 20/12/2015”. Citados, os 

requeridos apresentaram contestação ao ID. 11138411. Em síntese, no 

mérito, sustentam que o valor pago administrativamente observou a 

legislação vigente na data do sinistro, inexistindo saldo residual. 

Discorreram sobre a correção monetária, juros moratórios, honorários 

advocatícios, e, ao final, pugnaram pela improcedência da demanda. 

Impugnação à contestação (ID. 16566486), oportunidade em que foram 

rebatidos os argumentos lançados na peça defensiva. Determinada a 

especificação de provas (ID 17509155), as partes pugnaram pela 

realização de perícia médica. Saneado o feito ao ID. 19812779, fixado os 

pontos controvertidos e determinada perícia médica. Laudo Pericial 

acostado ao ID. 23550004. Instados, a parte requerida manifestou 

favoravelmente ao resultado da perícia (ID 24832521), e a parte 

requerente manifestou pugnando o pagamento de 25% (vinte e cinco por 

cento) sobre o membro fraturado a título de ressarcimento dos gastos 

para a estabilização da lesão (ID 25062986). É o relatório. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 1) O feito comporta o julgamento antecipado da lide por versar 

sobre matéria de direito e de fato que dispensa a produção de outras 

provas em audiência. As provas carreadas aos autos são suficientes 

para formar o necessário convencimento, não encontrando, portanto, 

nenhum óbice quanto a aplicação do disposto nos arts. 353 e 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 2) Não havendo questões preliminares a 

serem discutidas no feito, passa-se a questão de mérito. A existência do 

acidente não despontou como ponto controvertido nos autos, de modo que 

a questão a ser decidida diz respeito, unicamente, a atualização do 

montante da indenização. Convém esclarecer que a questão debatida nos 

autos é regulada pela Lei nº 6.194/1974 e, para que a parte autora faça 

jus ao recebimento do seguro DPVAT, necessária a comprovação dos 

seguintes requisitos: a) a ocorrência do sinistro automobilístico; b) a 

invalidez permanente e/ou despesas médicas; c) nexo causal entre o 

acidente automobilístico e a invalidez permanente; d) grau da lesão. Neste 

aspecto, cumpre destacar que a Lei n.º 6.194/1974, que dispõe sobre o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, em sua redação primitiva, estabelecia que a indenização por 

invalidez permanente seria no valor de até 40 (quarenta) vezes o maior 

salário-mínimo vigente no país. Todavia, com a edição da MP n.º 340/2006, 

de 29/12/2006, convertida na Lei n.º 11.482/2007, de 31/05/2007, a 

indenização por invalidez passou a observar o teto de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), veja-se: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, 

de 2009).(...); I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007); II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007); III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007).” Desta forma, tendo o acidente ocorrido em 20/12/2015, há que se 

observar o regramento estabelecido pela Lei n.º 11.482/2007, de modo 

que a indenização será de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo necessário que se estabeleça o grau da lesão para fins de 

estipulação do valor correspondente, conforme dispõe o § 1.º, do art. 3.º, 

da Lei n.º 6.194/1974: “§ 1.º - No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...); II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” 

Neste ponto, vale destacar que restou pacificado o entendimento de que a 

indenização securitária corresponderá à extensão da lesão e ao grau da 

invalidez, conforme verbete da Súmula n.º 474 do STJ: “A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. A perícia médica colacionada ao 

ID. 23550004, foi categoria ao afirmar que o requerente “não apresenta 

sequelas incapacitantes de origem traumática”, e por essa razão não há 

se falar na indenização pretendida, visto que a Lei n.º 6.194/1974 prevê 

indenização somente para os casos de acidente automobilístico do qual 

decorram lesões que gerem invalidez permanente, total ou parcial. Desse 

modo, tendo em vista que não resultou lesão permanente alguma à parte 

autora o acidente automobilístico sofrido pela mesma, descrito no boletim 

de acidente (IDs. 9684210 e 9684211), ele não faz jus ao recebimento da 

pretendida indenização. Logo, ante a ausência de invalidez permanente, 

seja total ou parcial, a improcedência do pedido inicial é medida que se 

impõe. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos deduzidos 

na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. 3) Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

judiciais e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Todavia, por ser 

o requerente beneficiária da gratuidade judiciária, a exigibilidade de tais 

verbas ficam suspensas, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de 

Processo Civil. 4) Por fim, diante do ofício de ID 23010779, DETERMINO o 

levantamento dos valores depositados neste feito a título de honorários 

periciais, devendo a transferência ser realizada na conta a ser informada 

pela perita. 5) Interposto recurso de apelação, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos. 6) 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE 

os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 

15 dias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000915-95.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA APARECIDA URSOLINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a) 

Advogado(a) da parte Autora, para que no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto nos autos pelo INSS. 

COLÍDER, 17/04/2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000522-73.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DE CASTRO NERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a) 

Advogado(a) da parte Autora, para que no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto nos autos pelo INSS. 

COLÍDER, 17/04/2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001271-90.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA APARECIDA ELIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a) 

Advogado(a) da parte Autora, para que no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto nos autos pelo INSS. 

COLÍDER, 17/04/2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001776-81.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. P. S. (AUTOR(A))

M. M. P. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MARJORIE MANI DE SOUZA OAB - 016.358.921-63 

(REPRESENTANTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISRAEL CLEBER MACHADO DA SILVA OAB - MT24836/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001776-81.2018.8.11.0009. REPRESENTANTE: 

JULIANA MARJORIE MANI DE SOUZA AUTOR(A): M. M. P. S., N. M. P. S. 

REU: ERNANDES PEREIRA SENA Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença ajuizada por NICOLAS MANI PEREIRA SENA e MIGUEL MANI 

PEREIRA SENA, representados por sua genitora JULIANA MARJORIE MANI 

DE SOUZA, em face de ERNANDES PEREIRA SENA, todos devidamente 

qualificados nos autos. Entre um ato e outro, as partes entabularam 

acordo, pugnando por sua homologação ao ID 20232797. Instado, o 

Ministério Público se manifestou favoravelmente a homologação do acordo 

(ID 29000683). É o relatório do necessário. Fundamento e decido. 

Analisando aos autos, verifico que os direitos dos menores se encontram 

suficientemente preservados, razão pela qual, a homologação do acordo é 

medida que se impõe, pois, os termos da transação não são contrários ao 

direito. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença o ACORDO entabulado 

entre as partes ao ID 20232797, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, fazendo seus termos parte integrante desta sentença, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil. 

CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais, porém, 

SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do CPC, uma 

vez que DEFIRO à gratuidade da justiça, na forma da lei. Após o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001776-81.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. P. S. (AUTOR(A))

M. M. P. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MARJORIE MANI DE SOUZA OAB - 016.358.921-63 

(REPRESENTANTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISRAEL CLEBER MACHADO DA SILVA OAB - MT24836/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001776-81.2018.8.11.0009. REPRESENTANTE: 

JULIANA MARJORIE MANI DE SOUZA AUTOR(A): M. M. P. S., N. M. P. S. 

REU: ERNANDES PEREIRA SENA Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença ajuizada por NICOLAS MANI PEREIRA SENA e MIGUEL MANI 

PEREIRA SENA, representados por sua genitora JULIANA MARJORIE MANI 

DE SOUZA, em face de ERNANDES PEREIRA SENA, todos devidamente 

qualificados nos autos. Entre um ato e outro, as partes entabularam 

acordo, pugnando por sua homologação ao ID 20232797. Instado, o 

Ministério Público se manifestou favoravelmente a homologação do acordo 

(ID 29000683). É o relatório do necessário. Fundamento e decido. 

Analisando aos autos, verifico que os direitos dos menores se encontram 

suficientemente preservados, razão pela qual, a homologação do acordo é 

medida que se impõe, pois, os termos da transação não são contrários ao 

direito. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença o ACORDO entabulado 

entre as partes ao ID 20232797, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, fazendo seus termos parte integrante desta sentença, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil. 

CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais, porém, 

SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do CPC, uma 

vez que DEFIRO à gratuidade da justiça, na forma da lei. Após o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002211-55.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:
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S. R. D. S. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT11875-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1002211-55.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

SIDNEIA RODRIGUES DOS SANTOS FIGUEIREDO REQUERIDO: AMILTON 

RAIMUNDO DE FIGUEIREDO Vistos etc. Trata-se de ação de divórcio c/c 

regularização de guarda, visitas e alimentos, ajuizada por SIDNEIA 

RODRIGUES DOS SANTOS FIGUEIREDO, em face de AMILTON RAIMUNDO 

DE FIGUEIREDO, ambos devidamente qualificados na exordial. Após um ato 

e outro, designada audiência de conciliação, as partes formularam acordo, 

pugnando por sua homologação (ID 24818598). É a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - Analisando aos autos, verifico que os 

direitos da menor se encontram suficientemente preservados, razão pela 

qual, a homologação do acordo é medida que se impõe, pois, os termos da 

transação não são contrários ao direito. No que tange ao pleito de 

decretação de divórcio do casal, cumpre gizar que a questão se submete 

à ordem jurídico-constitucional, incluída a partir da Emenda Constitucional 

nº 66, promulgada em de 13 de julho de 2010, que alterou a redação do 

artigo 226, § 6º, da CF, que diz: § 6º O casamento civil pode ser dissolvido 

pelo divórcio. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 66, de 2010) 

Ressalta-se que a Emenda Constitucional nº 66 limitou-se a admitir a 

possibilidade de concessão de divórcio direto para dissolver o casamento, 

afastando a exigência, da prévia separação judicial e do requisito temporal 

de separação fática, para o divórcio. Nesse viés, não restou qualquer 

ponto controverso na presente lide, vez que as partes entabularam 

acordo acerca do divórcio, guarda, alimentos e direito de visitas em favor 

da filha menor. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO 

colacionado ao ID 24818598 para que produza seus efeitos legais, razão 

pela qual, DECRETO o DIVÓRCIO do casal SIDNEIA RODRIGUES DOS 

SANTOS FIGUEIREDO e AMILTON RAIMUNDO DE FIGUEIREDO, e 

DETERMINO que a requerente volte a grafar seu nome como de SOLTEIRA, 

a saber: SIDNEIA RODRIGUES DOS SANTOS. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. Após o TRÂNSITO 

EM JULGADO, devidamente certificado, EXPEÇA-SE Mandado de 

Averbação da presente decisão, devendo o mandado ser encaminhado, 

via ofício, ao Cartório do Serviço Notarial e Registral das Pessoas Naturais 

competente, para que proceda às averbações e retificação necessárias. 

2 - LAVRE-SE termo de guarda definitiva da menor em favor da genitora. 

Custas pelo requerido. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000984-64.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT5476-O (ADVOGADO(A))

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIO CARLO NOGUEIRA BATAGIN (EXECUTADO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Segunda Vara 

da Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 

16, Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 

66 3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca do documento de id. 22206442. 

COLÍDER, 17 de abril de 2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001186-70.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA MARIA RAMOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAQUIM BARBOSA RAMOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

João Guedes Carrara OAB - MT0014865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIL BREGALANTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CLEUZA FERREIRA BREGALANTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI GOUVEIA OAB - MT24635/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/ 2017 Segunda Vara e na decisão (ID:24637528), fica 

DESIGNADA a audiência de Conciliação para o dia 19 de FEVEREIRO DE 

2020, ÀS 16H30MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT. Ficando 

os advogados desde já intimados para comparecem a solenidade 

devidamente acompanhados com as partes.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000721-95.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI CARDOSO DA CRUZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz OAB - MT0007809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico que, autorizado 

pela Ordem de Serviço nº 01/2014/1ªVARA (verso), e art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4.7 e 

Capítulo 3, Seção 5, Item 3.5.1 - XVII da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar os autos INTIMANDO o Advogado da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 523 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo. COLÍDER, 17 de abril de 2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001080-11.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça(m) impugnação à contestação apresentada nos autos. 

COLÍDER/MT, 17/04/2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001109-61.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. L. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT11875-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. R. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001109-61.2019.8.11.0009. REQUERENTE: JANIS 

DOS SANTOS LAVOURA ROCHA REQUERIDO: ADRIANO CAMPOS DA 

ROCHA Vistos etc. Trata-se de ação de divórcio proposta por JANIS DOS 

SANTOS LAVOURA ROCHA, em face de ADRIANO CAMPOS DA ROCHA, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe. Recebida a inicial ao ID 

21304798. Citado, o requerido deixou de apresentar contestação, 

conforme certidão ao ID 28924673. É o relatório do necessário. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 1 - Consoante relatado, o requerido, 

devidamente citado, quedou-se inerte, razão por que decreto a sua 

revelia, nos limites do art. 345, inciso II, do CPC. 2 - Ademais, salienta-se 

que, não obstante respeitáveis entendimentos em sentido contrário, 

comungo daquele que concebe acerca da possibilidade de julgamento 

antecipado da lide, em casos desse jaez, pelas razões que passo a 

expor. A dissolução do matrimônio, em si, a meu ver, não encerra direito 

indisponível, à medida que pode ser dissolvido pelo mero consentimento 

mútuo do casal, estando à disponibilidade dos direitos restritos à esfera 

dos cônjuges. Além dos argumentos escorridos, ressalta-se que o 

presente feito comporta julgamento antecipado, uma vez que a questão de 

mérito é unicamente de direito, não havendo necessidade de dilação 

probatória, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, que 

assim prevê: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade 

de produção de outras provas; II – o réu for revel, ocorrer o previsto no 

art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. Pois 

bem. Cumpre gizar, que a questão se submete a ordem 

jurídico-constitucional, incluída a partir da Emenda Constitucional nº 66, 

promulgada em de 13 de julho de 2010, que alterou a redação do artigo 

226, § 6º, da CR, que diz: § 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 66, de 2010) A 

alteração no texto constitucional em testilha veio a facilitar a dissolução da 

sociedade e do vínculo conjugal, outorgando às partes a possibilidade de 

intentarem o divórcio direto imediato, a tornar despicienda a etapa da 

separação judicial que, por muito tempo, consistia em verdadeiro estágio 

intermediário entre o casamento e o divórcio. Ressalta-se que, 

eventualmente cabe continuar sendo objeto de discussão as demandas 

cumuladas, como alimentos, guarda e partilha de bens, mas, como já dito o 

divórcio cabe ser decretado imediatamente. Ex positis, e por tudo o mais 

que dos autos consta, nos termos da fundamentação supra e, com 

amparo no artigo 226, § 6º da Constituição da República, com redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 66, JULGO PROCEDENTE o pedido 

vestibular, pelo que DECRETO O DIVÓRCIO do casal JANIS DOS SANTOS 

LAVOURA ROCHA e ADRIANO CAMPOS DA ROCHA e DETERMINO que a 

requerente volte a grafar seu nome como de SOLTEIRA, a saber: ”JANIS 

DOS SANTOS LAVOURA”, DEFIRO. Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, EXPEÇA-SE Mandado de Averbação da 

presente decisão, devendo o mandado ser encaminhado, via ofício, ao 

Cartório do Serviço Notarial e Registral das Pessoas Naturais competente, 

para que proceda às averbações e retificação necessárias, e, em 

seguida, ARQUIVE-SE o presente feito, mediante as baixas e cautelas de 

praxe. CONDENO ainda, o requerido ao pagamento das custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios, esses arbitrados em 

10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, parágrafo 2º, do 

Código de Processo Civil. Por oportuno, nos termos do art. 346 do CPC, 

registro que o prazo contra o revel que não tenha patrono nos autos, 

como ocorre in casu, fluirá da data de publicação do ato decisório no 

órgão oficial. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 

data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000768-06.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BRAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a) 

Advogado(a) da parte Autora, para que no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto nos autos pelo INSS. 

COLÍDER, 17/04/2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000252-15.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA MILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALISSON DEMOSTHENES LIMA DE SOUZA OAB - BA16464 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIQUE DE OLIVEIRA MILHO (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de 

Oficial de Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, 

art. 701, inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte 

autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

certidão negativa de diligência de id. 27799432. COLÍDER, 17 de abril de 

2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001675-44.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001675-44.2018.8.11.0009. REQUERENTE: DIEGO 

ROBSON BOTAN REQUERIDO: SANDRA APARECIDA RAMOS Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Regularização de Guarda c/c Alimentos e Visitas 

ajuizada por DIEGO ROBSON BOTAN, em face de SANDRA APARECIDA 

RAMOS, ambos devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, 

as partes entabularam acordo em audiência de conciliação ao ID 

21215231, requerendo sua homologação e consequente extinção. Instado, 

o representante do Ministério Público manifestou favoravelmente (ID 

30302099). É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - 

Analisando aos autos, verifico que os direitos do menor se encontram 

suficientemente preservados, razão pela qual, a homologação do acordo é 

medida que se impõe, pois, os termos da transação não são contrários ao 

direito. Nesse viés, não restou qualquer ponto controverso na presente 

lide, vez que as partes entabularam acordo acerca da guarda, alimentos e 

direito de visitas. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO 

colacionado ao Id. 30302099, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, fazendo seus termos parte integrante desta sentença, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. 2 - 

LAVRE-SE termo de guarda provisória do menor em favor da avó paterna 

Carmela Vuollo Botan. Custas pela parte requerida. 3 - Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000182-61.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI APARECIDA DA SILVA LACERDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))
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Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça(m) impugnação à contestação apresentada nos autos. 

COLÍDER/MT, 17/04/2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000183-46.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANE NASCIMENTO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça(m) impugnação à contestação apresentada nos autos. 

COLÍDER/MT, 17/04/2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002012-96.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEVI PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002012-96.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE COLIDER EXECUTADO: LEVI PEREIRA DA SILVA Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que o valor atribuído a inicial não condiz 

com o montante indicado na Certidão de Dívida Ativa e Extrato de Débitos, 

anexos aos Ids. n° 26330366 e 26330368. Dessa forma, INTIME-SE a parte 

exequente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do 

NCPC), emendar a inicial, sanando a irregularidade acima apontada, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001637-32.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERNANDES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a) 

Advogado(a) da parte Autora, para que no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto nos autos pelo INSS. 

COLÍDER, 17/04/2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001898-94.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

UEDINO FERREIRA DAMASCENA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BARASUOL OAB - MT19904/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico que, autorizado 

pela Ordem de Serviço nº 01/2014/1ªVARA (verso), e art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4.7 e 

Capítulo 3, Seção 5, Item 3.5.1 - XVII da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar os autos INTIMANDO o Advogado da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 523 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo. COLÍDER, 17 de abril de 2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000888-49.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a) 

Advogado(a) da parte Autora, para que no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto nos autos pelo INSS. 

COLÍDER, 17/04/2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000920-20.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO LOPES OAB - MT0019949A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico que, autorizado 

pela Ordem de Serviço nº 01/2014/1ªVARA (verso), e art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4.7 e 

Capítulo 3, Seção 5, Item 3.5.1 - XVII da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar os autos INTIMANDO o Advogado da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 523 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo. COLÍDER, 17 de abril de 2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002212-74.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ROCATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico que, autorizado 

pela Ordem de Serviço nº 01/2014/1ªVARA (verso), e art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4.7 e 

Capítulo 3, Seção 5, Item 3.5.1 - XVII da Consolidação das Normas Gerais 
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da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar os autos INTIMANDO o Advogado da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 523 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo. COLÍDER, 17 de abril de 2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000869-43.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR CORREIA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico que, autorizado 

pela Ordem de Serviço nº 01/2014/1ªVARA (verso), e art. 203, § 4º do 

Código de Processo Civil, bem como o Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4.7 e 

Capítulo 3, Seção 5, Item 3.5.1 - XVII da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar os autos INTIMANDO o Advogado da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 523 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo. COLÍDER, 17 de abril de 2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000181-13.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DIONEIA MARTINS DE ARAUJO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça(m) impugnação à contestação apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001959-86.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVELIN DE PAULA BASTOS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001959-86.2017.8.11.0009. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: EVELIN DE PAULA 

BASTOS DE ALMEIDA Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão 

com pedido liminar, proposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A, 

pessoa jurídica de direito privado, em desfavor de Evelin de Paula Bastos 

de Almeida, todos devidamente qualificadas e representadas nos autos. 

Alega o Requerente, em suma, que firmou com a Requerida contrato de 

financiamento com garantia de alienação fiduciária para aquisição de 

bens, onde relata que a requerida deixou de adimplir as parcelas do 

financiamento pactuado, objetivando assim com a presente demanda a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final, além da condenação das custas 

processuais e honorários advocatícios. Recebida a inicial (ID 14283627), 

foi concedido a liminar pleiteada, expedindo-se o mandado de busca e 

apreensão, sendo devidamente cumprido, e o bem móvel apreendido e 

depositado na pessoa indicada pelo requerente (ID 15611089). Citada (ID 

15611088), a requerida manifestou propondo acordo ao ID 15674281. 

Instado, o requerente manifestou ao ID 21025017, informando que não 

possui interesse na proposta de acordo, pugnando pelo julgamento 

antecipado da lide. Em seguida, a requerida manifestou ao ID 23065439, 

pugnando para que a requerente efetue nestes autos a prestação de 

contas pormenorizada. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO e 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão objetivando o 

Requerente a apreensão do bem alienado fiduciariamente entre as partes, 

em razão do descumprimento contratual avençado. A matéria sub judice 

envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de 

plano a lide, com supedâneo art. 355, I e II, do CPC/2015, posto que 

desnecessária maior produção de provas e por se tratar de réu revel. Art. 

355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de 

outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e 

não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. Pois bem, no 

contrato de financiamento garantido com alienação fiduciária, a posse do 

bem fica com o devedor, mas a propriedade é do credor, conforme 

determina a lei (Decreto-Lei 911/69). Se houver inadimplemento, cabe ao 

credor requerer a busca e apreensão do bem alienado, que será deferida 

liminarmente, e cinco dias após a execução da liminar, o credor passará a 

ser o exclusivo possuidor e proprietário do bem (propriedade e posse do 

bem serão consolidadas no patrimônio do credor). Senão vejamos: “A 

alienação fiduciária em garantia é um contrato instrumental em que uma 

das partes, em confiança, aliena a outra a propriedade de um determinado 

bem, ficando esta parte (uma instituição financeira, em regra) obrigada a 

devolver àquela o bem que lhe foi alienado quando verificada a ocorrência 

de determinado fato.” (RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial 

Esquematizado. São Paulo: Método, 2012, p. 565). Vale ressaltar que o 

tema da presente demanda foi decidido em sede de recurso repetitivo, 

tendo o STJ firmado a seguinte conclusão, que será aplicado em todos os 

processos semelhantes: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n.° 

10.931/2004, que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 911/1969, 

compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar 

na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, entendida 

esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, 

sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de 

alienação fiduciária”. (STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014).(recurso repetitivo). Nesta toada, 

em contemplação aos documentos apresentados com a exordial, 

observa-se que o Autor exauriu a contento seu encargo probatório, visto 

que, por meio do contrato acostado (ID 104113117), que as partes 

efetivamente celebraram um Contrato de Financiamento com Alienação 

Fiduciária para a aquisição de bem móvel, em que o Requerido 

encontra-se inadimplente, conforme se vislumbra com os documentos (ID 

10411354). Ademais, nos termos da Súmula nº 72 do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça e com espeque no artigo 2º, §2º do Decreto-Lei nº 

911/69, consideradas as alterações operadas pela Lei nº 13.043/14, a 

constituição em mora do devedor é requisito essencial para a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, de modo que restou 

comprovado conforme notificação extrajudicial efetivada ao ID 12619917. 

Portanto, superada qualquer irregularidade na constituição da mora, 

configurando-se válida a medida liminar concedida. Assim, diante da 

eficácia do ato e da consectária mora da devedora, cristalino o interesse 

de agir da instituição financeira, que instruiu bem seu pedido, acostando 

os documentos que comprovam a relação jurídica existente entre as 

partes e que denota a relação de direito material da qual decorre a 

pretensão inaugural. Tanto mais porque a parte ré não purgou a mora em 

juízo, na oportunidade a ela conferida. Senão vejamos, sobre o tema: 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - 

Inadimplência da Requerida – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para 

consolidar a posse e propriedade do bem nas mãos da Autora – Evento 

externo que não afasta a obrigação ao pagamento das parcelas 

avençadas – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. (TJ-SP - APL: 

10021582020148260196 SP, Relator: Flavio Abramovici, Julgamento: 

04/05/2015, 35ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 05/05/2015). 

Agravo de instrumento. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Liminar 

deferida. Mora devidamente comprovada. Encaminhamento da notificação 
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extrajudicial ao endereço constante do contrato por intermédio do Cartório 

de Títulos e Documentos. Regularidade. Documento recebido por terceiro. 

Irrelevância. Réu que, ademais, foi citado no mesmo endereço após a 

apreensão do veículo. Depósito da parcela em atraso que, após o 

deferimento da liminar, não se mostra suficiência para elidir a mora. 

Pagamento que, nos termos do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, 

deve abranger a integralidade da dívida, com inclusão das prestações 

vencidas e vincendas. Entendimento consolidado pelo Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial processado pelo 

rito de recursos repetitivos (CPC, art. 543-C). Recurso improvido. (TJ-SP - 

AI: 22206827020148260000 SP, Relator: Ruy Coppola, Julgamento: 

22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 22/01/2015). 

Ademais, quanto ao pedido da requerida de prestação de contas por parte 

da requerente, como é cediço, a ação de busca e apreensão tem natureza 

meramente reipersecutória, cujo objetivo é, exclusivamente, a 

recuperação da posse do bem objeto da garantia fiduciária, e não se 

presta ao debate de outros aspectos, que devem ser ventilados pelas vias 

próprias. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E 

APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECONVENÇÃO. TEORIA DO 

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. DECRETO-LEI Nº 

911/1969. VENDA DO VEÍCULO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. SALDO 

REMANESCENTE. RESTITUIÇÃO. VIA ADEQUADA. PRESTAÇÃO DE 

CONTAS. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. O Art. 2º do Decreto-Lei 911/1969 

estabelece a obrigação do credor fiduciário aplicar o valor da venda do 

veículo no pagamento de seu crédito e despesas decorrentes, assim 

como entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida 

prestação de contas. 3.1. A ação de busca e apreensão, todavia, deve 

ser encerrada, se procedente o pedido, com a consolidação da 

propriedade do veículo dado como garantia ao patrimônio do credor 

fiduciário. 4. Caso entenda haver saldo remanescente decorrente da 

alienação do bem, deve o devedor, apenas em momento posterior, ajuizar 

a ação correspondente à sua pretensão (prestação de contas), na 

hipótese de ausência de prestação de contas do credor, ou mesmo 

inconformismo com as contas prestadas. 5. No presente feito, seja pela 

inadequação processual, visto que a ação de busca e apreensão não 

admite pedido de prestação de contas, ou pela inexistência do direito 

subjetivo alegado, diante da ausência de negativa da prestação de contas 

após a venda do veículo, não há como acolher a pretensão recursal. 5. 

Apelação improvida. (Processo nº 07013467420178070002 (1179541), 2ª 

Turma Cível do TJDFT, Rel. João Egmont. j. 19.06.2019, DJe 28.06.2019). 

(negritei) Assim, no estrito âmbito da ação de busca e apreensão não é 

admissível a discussão quanto à eventual necessidade de prestação de 

contas em virtude da venda extrajudicial do bem objeto do contrato em 

questão, pretensão essa que deve ser deduzida em ação própria. Posto 

isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido 

elencado na exordial, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

cumulada com Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas mãos do Autor o 

domínio e posse do bem móvel, ao qual torno definitiva a decisão liminar (ID 

14283627), facultando-lhe a venda, para o pagamento do crédito e das 

despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, 

com a devida prestação de contas. CONDENO a Requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 

20% (vinte por cento), na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Contudo, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do § 3º do art. 

98 do CPC, vez que defiro os benefícios da Justiça Gratuita pugnados ao 

ID 15674281. Expeça-se ofício ao DETRAN-MT, comunicando o teor desta 

sentença, de forma que o Autor consiga alienar o veículo descrito na 

inicial a terceiros. Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros 

cartorários, e, não sendo apresentado qualquer requerimento, 

arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cuiabá/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001959-86.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVELIN DE PAULA BASTOS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001959-86.2017.8.11.0009. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: EVELIN DE PAULA 

BASTOS DE ALMEIDA Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão 

com pedido liminar, proposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A, 

pessoa jurídica de direito privado, em desfavor de Evelin de Paula Bastos 

de Almeida, todos devidamente qualificadas e representadas nos autos. 

Alega o Requerente, em suma, que firmou com a Requerida contrato de 

financiamento com garantia de alienação fiduciária para aquisição de 

bens, onde relata que a requerida deixou de adimplir as parcelas do 

financiamento pactuado, objetivando assim com a presente demanda a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final, além da condenação das custas 

processuais e honorários advocatícios. Recebida a inicial (ID 14283627), 

foi concedido a liminar pleiteada, expedindo-se o mandado de busca e 

apreensão, sendo devidamente cumprido, e o bem móvel apreendido e 

depositado na pessoa indicada pelo requerente (ID 15611089). Citada (ID 

15611088), a requerida manifestou propondo acordo ao ID 15674281. 

Instado, o requerente manifestou ao ID 21025017, informando que não 

possui interesse na proposta de acordo, pugnando pelo julgamento 

antecipado da lide. Em seguida, a requerida manifestou ao ID 23065439, 

pugnando para que a requerente efetue nestes autos a prestação de 

contas pormenorizada. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO e 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão objetivando o 

Requerente a apreensão do bem alienado fiduciariamente entre as partes, 

em razão do descumprimento contratual avençado. A matéria sub judice 

envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de 

plano a lide, com supedâneo art. 355, I e II, do CPC/2015, posto que 

desnecessária maior produção de provas e por se tratar de réu revel. Art. 

355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de 

outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e 

não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. Pois bem, no 

contrato de financiamento garantido com alienação fiduciária, a posse do 

bem fica com o devedor, mas a propriedade é do credor, conforme 

determina a lei (Decreto-Lei 911/69). Se houver inadimplemento, cabe ao 

credor requerer a busca e apreensão do bem alienado, que será deferida 

liminarmente, e cinco dias após a execução da liminar, o credor passará a 

ser o exclusivo possuidor e proprietário do bem (propriedade e posse do 

bem serão consolidadas no patrimônio do credor). Senão vejamos: “A 

alienação fiduciária em garantia é um contrato instrumental em que uma 

das partes, em confiança, aliena a outra a propriedade de um determinado 

bem, ficando esta parte (uma instituição financeira, em regra) obrigada a 

devolver àquela o bem que lhe foi alienado quando verificada a ocorrência 

de determinado fato.” (RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial 

Esquematizado. São Paulo: Método, 2012, p. 565). Vale ressaltar que o 

tema da presente demanda foi decidido em sede de recurso repetitivo, 

tendo o STJ firmado a seguinte conclusão, que será aplicado em todos os 

processos semelhantes: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n.° 

10.931/2004, que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 911/1969, 

compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar 

na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, entendida 

esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, 

sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de 

alienação fiduciária”. (STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014).(recurso repetitivo). Nesta toada, 

em contemplação aos documentos apresentados com a exordial, 

observa-se que o Autor exauriu a contento seu encargo probatório, visto 

que, por meio do contrato acostado (ID 104113117), que as partes 

efetivamente celebraram um Contrato de Financiamento com Alienação 

Fiduciária para a aquisição de bem móvel, em que o Requerido 

encontra-se inadimplente, conforme se vislumbra com os documentos (ID 

10411354). Ademais, nos termos da Súmula nº 72 do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça e com espeque no artigo 2º, §2º do Decreto-Lei nº 

911/69, consideradas as alterações operadas pela Lei nº 13.043/14, a 

constituição em mora do devedor é requisito essencial para a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, de modo que restou 

comprovado conforme notificação extrajudicial efetivada ao ID 12619917. 
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Portanto, superada qualquer irregularidade na constituição da mora, 

configurando-se válida a medida liminar concedida. Assim, diante da 

eficácia do ato e da consectária mora da devedora, cristalino o interesse 

de agir da instituição financeira, que instruiu bem seu pedido, acostando 

os documentos que comprovam a relação jurídica existente entre as 

partes e que denota a relação de direito material da qual decorre a 

pretensão inaugural. Tanto mais porque a parte ré não purgou a mora em 

juízo, na oportunidade a ela conferida. Senão vejamos, sobre o tema: 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - 

Inadimplência da Requerida – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para 

consolidar a posse e propriedade do bem nas mãos da Autora – Evento 

externo que não afasta a obrigação ao pagamento das parcelas 

avençadas – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. (TJ-SP - APL: 

10021582020148260196 SP, Relator: Flavio Abramovici, Julgamento: 

04/05/2015, 35ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 05/05/2015). 

Agravo de instrumento. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Liminar 

deferida. Mora devidamente comprovada. Encaminhamento da notificação 

extrajudicial ao endereço constante do contrato por intermédio do Cartório 

de Títulos e Documentos. Regularidade. Documento recebido por terceiro. 

Irrelevância. Réu que, ademais, foi citado no mesmo endereço após a 

apreensão do veículo. Depósito da parcela em atraso que, após o 

deferimento da liminar, não se mostra suficiência para elidir a mora. 

Pagamento que, nos termos do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, 

deve abranger a integralidade da dívida, com inclusão das prestações 

vencidas e vincendas. Entendimento consolidado pelo Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial processado pelo 

rito de recursos repetitivos (CPC, art. 543-C). Recurso improvido. (TJ-SP - 

AI: 22206827020148260000 SP, Relator: Ruy Coppola, Julgamento: 

22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 22/01/2015). 

Ademais, quanto ao pedido da requerida de prestação de contas por parte 

da requerente, como é cediço, a ação de busca e apreensão tem natureza 

meramente reipersecutória, cujo objetivo é, exclusivamente, a 

recuperação da posse do bem objeto da garantia fiduciária, e não se 

presta ao debate de outros aspectos, que devem ser ventilados pelas vias 

próprias. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E 

APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECONVENÇÃO. TEORIA DO 

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. DECRETO-LEI Nº 

911/1969. VENDA DO VEÍCULO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. SALDO 

REMANESCENTE. RESTITUIÇÃO. VIA ADEQUADA. PRESTAÇÃO DE 

CONTAS. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. O Art. 2º do Decreto-Lei 911/1969 

estabelece a obrigação do credor fiduciário aplicar o valor da venda do 

veículo no pagamento de seu crédito e despesas decorrentes, assim 

como entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida 

prestação de contas. 3.1. A ação de busca e apreensão, todavia, deve 

ser encerrada, se procedente o pedido, com a consolidação da 

propriedade do veículo dado como garantia ao patrimônio do credor 

fiduciário. 4. Caso entenda haver saldo remanescente decorrente da 

alienação do bem, deve o devedor, apenas em momento posterior, ajuizar 

a ação correspondente à sua pretensão (prestação de contas), na 

hipótese de ausência de prestação de contas do credor, ou mesmo 

inconformismo com as contas prestadas. 5. No presente feito, seja pela 

inadequação processual, visto que a ação de busca e apreensão não 

admite pedido de prestação de contas, ou pela inexistência do direito 

subjetivo alegado, diante da ausência de negativa da prestação de contas 

após a venda do veículo, não há como acolher a pretensão recursal. 5. 

Apelação improvida. (Processo nº 07013467420178070002 (1179541), 2ª 

Turma Cível do TJDFT, Rel. João Egmont. j. 19.06.2019, DJe 28.06.2019). 

(negritei) Assim, no estrito âmbito da ação de busca e apreensão não é 

admissível a discussão quanto à eventual necessidade de prestação de 

contas em virtude da venda extrajudicial do bem objeto do contrato em 

questão, pretensão essa que deve ser deduzida em ação própria. Posto 

isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido 

elencado na exordial, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

cumulada com Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas mãos do Autor o 

domínio e posse do bem móvel, ao qual torno definitiva a decisão liminar (ID 

14283627), facultando-lhe a venda, para o pagamento do crédito e das 

despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, 

com a devida prestação de contas. CONDENO a Requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 

20% (vinte por cento), na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Contudo, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do § 3º do art. 

98 do CPC, vez que defiro os benefícios da Justiça Gratuita pugnados ao 

ID 15674281. Expeça-se ofício ao DETRAN-MT, comunicando o teor desta 

sentença, de forma que o Autor consiga alienar o veículo descrito na 

inicial a terceiros. Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros 

cartorários, e, não sendo apresentado qualquer requerimento, 

arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cuiabá/MT, data da assinatura digital. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002183-53.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. R. F. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1002183-53.2019.8.11.0009 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, passo a 

impulsiona os presentes autos com a finalidade de intimar o Advogado da 

parte autora, para manifestar acerca da Certidão ID 28072636 do Sr. 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias. Colíder/MT, 17 de abril de 2020. 

GESTOR JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001094-63.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001094-63.2017.8.11.0009. AUTOR(A): IVAN 

FERREIRA DOS SANTOS REU: OI S/A Vistos, etc. Ivan Ferreira dos Santos 

ajuizou ação de reparação por danos morais e materiais c/c repetição do 

indébito, em desfavor de OI S/A, ambos devidamente qualificados nos 

autos. O requerente alega, em síntese, que embora tenha contratado os 

serviços de linha telefônica e sinal ADSL com prazo estipulado para 

instalação, da requerida, esta passou a efetuar cobranças, sem, contudo, 

realizar a instalação e disponibilização dos serviços contratados. Assim, 

pugna o requerente em sede de antecipação de tutela, pela cessação das 

cobranças, bem como pelo pagamento em dobro dos valores cobrados 

indevidamente, e a condenação da requerida em indenização por danos 

morais. Recebida a inicial ao ID 8734691, fora indeferida a antecipação de 

tutela, e determinado a realização de audiência de conciliação. Após, a 

requerida apresentou contestação ao ID 9875880, suscitando 

preliminarmente a suspensão do feito ante o recurso especial n. 

1.525.174, e no mérito, aduzindo a licitude das cobranças que foram 

efetuadas conforme contratado. Fora colacionado aos autos termo de 

audiência de conciliação de partes estranhas ao feito (ID 9892153). O 

requerente apresentou impugnação reiterando os pedidos da inicial (ID 

10048574). Em seguida, o requerente manifestou pugnando liminarmente 

pela exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito (ID 

28218106). É o relatório do necessário. DECIDO. 1 - Almeja o requerente a 

concessão de tutela provisória de urgência de seu pedido, para que a 

requerida EXCLUA ou o seu nome no cadastro de proteção ao crédito, 

com relação ao Contrato de nº 0000005053816065, que alega ter 

contratado, contudo, nunca usufruído devido a ausência de instalação e 

disponibilização da requerida. Pois bem. Para a concessão dos efeitos da 

tutela antecipada, mister a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, conforme aduz o referido art. 300 do Código de Processo Civil. 

A tutela antecipada é um instituto introduzido no direito processual civil 

para garantir a prestação jurisdicional efetiva e eficaz, vez que a justiça 

tardia é o mesmo que injustiça manifesta. Entretanto, apesar da cognição 

em casos tais ser apenas superficial, isto é, não exauriente, deve o 

Julgador, ao concedê-la, ter a quase certeza de que se a demanda fosse 
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julgada na ocasião, sairia a requerente vencedora. Com efeito, as 

alegações expendidas na peça de ingresso trazem teses jurídicas que 

põem em total discussão quanto às ilegalidades praticadas pela requerida, 

havendo, portanto, probabilidade do direito nesta fase procedimental. Por 

sua vez, o perigo da infrutuosidade, consoante a lição do professor 

Alexandre Freitas Câmara (in Lições de Direito Processo Civil, Vol. III, 

editora Lúmen Júris, 2000), é compreendida nas seguintes palavras: “toda 

vez que houver fundado receio de que a efetividade de um processo 

venha a sofrer dano irreparável, ou de difícil reparação, em razão do 

tempo necessário para que possa ser entregue a tutela jurisdicional nele 

buscada, estará presente o requisito do “periculum in mora, exigido para a 

concessão da tutela jurisdicional cautelar”. Quanto ao pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, cabe enfrentar, ainda, seu primeiro 

requisito, qual seja, o “fumus boni juris”, o qual repousa na plausibilidade 

do direito alegado. Nesse sentido, para o deferimento da liminar basta o 

convencimento de que os fatos alegados poderão ser comprovados no 

epílogo do processo, diante das argumentações e provas proporcionadas 

pela exordial. No caso dos autos, o “periculum in mora” é cristalino, uma 

vez que a inclusão do nome da parte requerente nos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito ocasiona inúmeros dissabores e restrições. 

É entendimento consolidado pelo STJ que: "constitui constrangimento e 

ameaça vedados pela Lei 8.078/1990 o registro do nome do consumidor 

em cadastro de proteção ao crédito, quando o montante da dívida é ainda 

objeto de discussão em juízo" (REsp. n. 191326/SP, rel. Min. Barros 

Monteiro, DJU 3-12-1998). Ademais, a medida é plenamente reversível, 

caso seja constatado ao final o contrário do que a priori se colhe dos 

documentos que acompanham a petição inicial. Portanto, ao verificar a 

petição madrugadora e os documentos que a acompanharam, registrei 

convencimento de que a liminar pretendida pelo autor merece prosperar. 

Diante do exposto, DEFIRO a tutela antecipada pleiteada, razão porque 

DETERMINO que a requerida EXCLUA e/ou se ABSTENHA de negativar o 

nome do autor junto aos órgãos competentes, com relação ao Contrato de 

nº 0000005053816065. OFICIE-SE aos respectivos órgãos de restrição ao 

crédito para que efetuem a exclusão do nome da parte reclamante de 

seus cadastros no que tange ao débito em comento. INTIME-SE a parte 

requerida para que cumpra a presente decisão. 2 – Ademais, inobstante o 

feito se encontrar maduro para sentença, compulsando os autos, 

verifica-se que o termo de audiência de conciliação colacionado ao ID 

9892153, corresponde a terceiros estranhos, portanto, a fim de evitar 

futuras nulidades, DETERMINO que proceda a Secretaria com o seu 

desentranhamento, colacionando-se aos autos a ata de audiência 

correspondente ao presente feito. 3 – Após, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente decisão, no que 

couber, como MANDADO, OFÍCIO E CARTA PRECATÓRIA. Colíder/MT, data 

da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001123-45.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLAINE CLEMENTINO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1001123-45.2019.8.11.0009 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Advogado da 

para parte autora, para manifestar acerca da Certidão do Sr. Oficial de 

Justiça ID 29634949, no prazo de 05 dias. Cuiabá, 17 de abril de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 44646 Nr: 1514-37.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE DE LUNA HARTMANN, IVONE LUNA 

HARTMAN DA SILVA, ELIO DE LUNA HARTMANN, APARECIDO LUNA 

HARTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1514-37.2007.811.0009.

Código Apolo nº: 44646.

Vistos, etc.

1 – Ante a certidão de decurso de prazo à fl. 182, EXPEÇA-SE o 

competente alvará para levantamento dos valores indicados à fl. 178, 

observando a conta corrente indicada à fl. 176.

2 – Quanto ao crédito decorrente dos benefícios atrasados, verifica-se 

estar pendente a expedição do respectivo ofício requisitório. Malgrado o 

petitório de fl. 179, indicar que os valores devem ser levantados em favor 

de um único herdeiro, além de não atender a solicitação de fl. 177, não 

vislumbro dos autos autorização dos demais. Assim, INTIME-SE novamente 

o causídico para informar, no prazo de 15 (quinze) dias, se o ofício 

requisitório deverá ser expedido em nome de apenas um herdeiro 

(hipótese que deverá juntar as competentes autorizações dos demais), ou 

separadamente em nome de cada herdeiro a respectiva cota parte 

(hipótese que deverá os valores descriminados).

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Colíder/MT, 14 de abril de 2020.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52171 Nr: 2881-28.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE MATIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2881-28.2009.811.0009.

Código Apolo nº: 52171.

Vistos, etc.

1 – Ante a certidão de decurso de prazo à fl. 263, EXPEÇA-SE o 

competente alvará para levantamento dos valores indicados à fl. 259, 

observando a conta corrente indicada à fl. 258.

2 – Intime-se a parte exequente para manifestar pelo que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3 – Em tempo, observa-se que o cálculo elaborado pela contadoria (fl. 

249), se refere apenas aos honorários de sucumbência. Assim, tendo em 

vista que a exordial tinha como pretensão a satisfação também da 

obrigação referente aos débitos decorrente de benefícios atrasados, 

determino que encaminhem-se os autos a contadoria judicial para que 

esclareça as razões pelas quais o cálculo não indica tal crédito e, se 

necessário, elabore tal cálculo.

 4 – Caso seja elaborado cálculo acerca de crédito decorrente de 

benefícios atrasados, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestarem o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Colíder/MT, 14 de abril de 2020.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82956 Nr: 307-90.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:MT 14256-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 307-90.2013.811.0009

Código Apolo n. 82956

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Emerson Camargo 

(fls. 54-55), contra Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

À fl. 88, este juízo homologou o cálculo apresentado pela parte exequente, 

sendo, portanto, determinada a expedição do ofício requisitório.

 Expedido o respectivo ofício requisitório, aportou aos autos (fl. 94), ofício 

oriundo da Coordenadoria de Execução Judicial – COREJ, do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, informando o depósito de valores 

(cumprimento da obrigação).

À fl. 96, fora determinada a intimação da Autarquia executada para 

manifestação, todavia, deixou decorrer o prazo sem se manifestar, 

conforme certidão de fl. 98.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fl. 94, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

2 – EXPEÇA-SE o competente alvará para levantamento dos valores 

depositados à fl. 94, observando dados bancários indicados pelo 

exequente à fl. 93.

3 – Sem prejuízo, INTIME-SE o exequente, por meio de seu advogado (a), 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que de direito.

4 - Decorrido o prazo do item “3” sem requerimentos e certificado o 

trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as 

baixas e anotações de estilo.

Colíder, 14 de abril de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54898 Nr: 2337-06.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON FERNANDES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

2 - Sem custas.

3 – EXPEÇA-SE o competente alvará para levantamento dos valores 

depositados à fl. 178, observando dados bancários indicados pelo 

exequente à fl. 161 verso.

4 – Sem prejuízo, INTIME-SE o exequente, por meio de s

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86010 Nr: 3408-38.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]

1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fls. 128-129, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

2 – EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para levantamento dos valores 

depositados às fls. 128-129, observando dados bancários indicados pelo 

exequente à fl. 97.

3 – INTIME-SE o exequente pessoalmente, através de qualquer meio de 

comunicação, acerca da expedição de alvará de levantamento dos 

valores depositados em seu favor.

4 – Sem prejuízo, INTIME-SE o exequente, por meio de seu advogado (a), 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que de direito.

5 - Decorrido o prazo do item “4” sem requerimentos e certificado o 

trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as 

baixas e anotações de estilo.

Colíder, 14 de abril de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direi

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88863 Nr: 1988-61.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUELINO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]

1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fls. 164-165, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

2 – EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para levantamento dos valores 

depositados às fls. 164-165, observando dados bancários indicados pelo 

exequente à fl. 163.

3 – INTIME-SE o exequente pessoalmente, através de qualquer meio de 

comunicação, acerca da expedição de alvará de levantamento dos 

valores depositados em seu favor.

4 – Sem prejuízo, INTIME-SE o exequente, por meio de seu advogado (a), 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que de direito.

5 - Decorrido o prazo do item “4” sem requerimentos e certificado o 

trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as 

baixas e anotações de estilo.

Colíder, 14 de abril de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Dire

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 47104 Nr: 916-49.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON CARLOS SANTOS E SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]

1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fls. 299-300, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

2 – EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para levantamento dos valores 

depositados às fls. 299-300, observando dados bancários indicados pelo 

exequente à fl. 287.

3 – INTIME-SE o exequente pessoalmente, através de qualquer meio de 

comunicação, acerca da expedição de alvará de levantamento dos 

valores depositados em seu favor.

4 – Sem prejuízo, INTIME-SE o exequente, por meio de seu advogado (a), 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que de direito.

5 - Decorrido o prazo do item “4” sem requerimentos e certificado o 

trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as 

baixas e anotações de estilo.

Colíder, 14 de abril de 2020.

Giselda Regina Sob

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56034 Nr: 445-28.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR FRANCISCO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]

1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fls. 141-142, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

2 – EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para levantamento dos valores 

depositados às fls. 141-142, observando dados bancários indicados pelo 

exequente à fl. 140.

3 – INTIME-SE o exequente pessoalmente, através de qualquer meio de 

comunicação, acerca da expedição de alvará de levantamento dos 

valores depositados em seu favor.

4 – Sem prejuízo, INTIME-SE o exequente, por meio de seu advogado (a), 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84195 Nr: 1584-44.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIOMAR PEREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]

1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fls. 139-140, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

2 – EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para levantamento dos valores 

depositados às fls. 139-140, observando dados bancários indicados pelo 

exequente à fl. 138.

3 – INTIME-SE o exequente pessoalmente, através de qualquer meio de 

comunicação, acerca da expedição de alvará de levantamento dos 

valores depositados em seu favor.

4 – Sem prejuízo, INTIME-SE o exequente, por meio de seu advogado (a), 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que de direito.

5 - Decorrido o prazo do item “4” sem requerimentos e certificado o 

trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as 

baixas e anotações de estilo.

Colíder, 14 de abril de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Dire

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86849 Nr: 334-39.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIZUE NUKAMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 334-39.2014.811.0009

Código Apolo n. 86849

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Mizue Nukamoto (fls. 

100-104), contra Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Intimada, a Autarquia executada manifestou, à fl. 105 verso, concordância 

com o cálculo apresentado pela parte exequente.

Expedidos os respectivos ofícios requisitórios, aportaram aos autos (fls. 

112-113), ofícios oriundos da Coordenadoria de Execução Judicial – 

COREJ, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, informando o depósito 

de valores (cumprimento da obrigação) a título de honorários 

sucumbenciais e dos créditos decorrentes de benefício atrasado.

À fl. 115, fora determinada a intimação da Autarquia executada para 

manifestação, todavia, deixou decorrer o prazo sem se manifestar, 

conforme certidão de fl. 116.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fls. 112-113, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

2 – EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para levantamento dos valores 

depositados às fls. 112-113, observando dados bancários indicados pelo 

exequente à fl. 103.

3 – INTIME-SE o exequente pessoalmente, através de qualquer meio de 

comunicação, acerca da expedição de alvará de levantamento dos 

valores depositados em seu favor.

4 – Sem prejuízo, INTIME-SE o exequente, por meio de seu advogado (a), 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que de direito.

5 - Decorrido o prazo do item “4” sem requerimentos e certificado o 
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trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as 

baixas e anotações de estilo.

Colíder, 14 de abril de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89833 Nr: 2814-87.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2814-87.2014.811.0009

Código Apolo n. 89833

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Daniel Pereira, contra 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Intimada, a Autarquia executada manifestou, à fl. 110 verso, concordância 

com o cálculo apresentado pela parte exequente.

Expedidos os respectivos ofícios requisitórios, aportaram aos autos (fls. 

119-120), ofícios oriundos da Coordenadoria de Execução Judicial – 

COREJ, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, informando o depósito 

de valores (cumprimento da obrigação) a título de honorários 

sucumbenciais e dos créditos decorrentes de benefício atrasado.

À fl. 122, fora determinada a intimação da Autarquia executada para 

manifestação, todavia, deixou decorrer o prazo sem se manifestar, 

conforme certidão de fl. 124.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fls. 119-120, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

2 – EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para levantamento dos valores 

depositados às fls. 119-120, observando dados bancários indicados pelo 

exequente à fl. 118.

3 – INTIME-SE o exequente pessoalmente, através de qualquer meio de 

comunicação, acerca da expedição de alvará de levantamento dos 

valores depositados em seu favor.

4 – Sem prejuízo, INTIME-SE o exequente, por meio de seu advogado (a), 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que de direito.

5 - Decorrido o prazo do item “4” sem requerimentos e certificado o 

trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as 

baixas e anotações de estilo.

Colíder, 14 de abril de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90958 Nr: 3716-40.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON APARECIDO ROSSETO - 

OAB:OAB/MT 12.769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3716-40.2014.811.0009

Código Apolo n. 90958

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Maria de Fátima 

Ramos, contra Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

À fl. 127, ante a concordância da parte exequente com o cálculo 

apresentado pela Autarquia executada quando da apresentação de 

impugnação, este juízo proferiu decisão de homologação de cálculo, 

determinando a expedição dos ofícios requisitórios.

Expedidos os respectivos ofícios requisitórios, aportaram aos autos (fls. 

131-132), ofícios oriundos da Coordenadoria de Execução Judicial – 

COREJ, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, informando o depósito 

de valores (cumprimento da obrigação) a título de honorários 

sucumbenciais e dos créditos decorrentes de benefício atrasado.

Às fls. 139-140, conforme certidão de fl. 138, foram expedidos alvarás 

para levantamento dos valores depositados nos autos.

Certidão de decurso de prazo da parte exequente (fl. 147).

À fl. 148, fora determinada a intimação da Autarquia executada para 

manifestação, todavia, deixou decorrer o prazo sem se manifestar, 

conforme certidão de fl. 150.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fls. 131-132 e 139-140, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

2 – Certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Colíder, 14 de abril de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86051 Nr: 3448-20.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE COSTA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]

1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fls. 125-126, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

2 – EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para levantamento dos valores 

depositados às fls. 125-126, observando dados bancários indicados pelo 

exequente à fl. 124.

3 – INTIME-SE o exequente pessoalmente, através de qualquer meio de 

comunicação, acerca da expedição de alvará de levantamento dos 

valores depositados em seu favor.

4 – Sem prejuízo, INTIME-SE o exequente, por meio de seu advogado (a), 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que de direito.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000350-34.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NU PAGAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Finalidade: Efetuar a Intimação da NU PAGAMENTOS S.A, através do seu 

patrono, para que tenha ciência da expedição do alvará Eletrônico, id. 

31322521.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 98004 Nr: 787-63.2016.811.0009

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS RIBEIRO MOTA - 

OAB:10491-B

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na 

denúncia para:1)ABSOLVER o réu TEMISTOCLES NUNES DA SILVA 

SOBRINHO, quanto ao delito do artigo 54, caput, da Lei nº 9.605/98, nos 

termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal;2)CONDENAR o 

réu TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO, quanto ao delito do artigo 

60 da Lei nº 9.605/98, à pena privativa de liberdade de 01 (um) mês de 

detenção, além do pagamento de 10 (dez) dias multa;I)O regime inicial de 

cumprimento da pena será o ABERTO, em atenção ao disposto no artigo 

33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal;Após o trânsito em julgado:a)Oficie-se 

ao Juízo de seu domicílio eleitoral para os fins previstos no art. 15, III, da C. 

F. (suspensão dos direitos políticos) e, ainda, em cumprimento ao 

Provimento n. 03/03, da Egrégia Corregedor ia Geral 

Eleitoral/MT;b)Comuniquem-se os órgãos de registro;c)Comunique-se o 

juízo da execução penal (somente se expedida guia provisória) ou, do 

contrário, expeça-se a guia de recolhimento definitiva;d) Expeça-se Guia 

de Execução;e)Após, não havendo pendências, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Intime-se o sentenciado e Ciência 

ao Ministério Público e à defesa.CONDENO o réu no pagamento das custas 

processuais.Às providências.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 15 de Abril de 2020.Maurício Alexandre RibeiroJuiz 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000509-06.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL PAULO CARBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

parte(s) requerente(s), através do(a) advogado(a)/procurador(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28 de maio de 2020, às 13:00 horas, acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000884-07.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1000884-07.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:CLAUDIO LEME 

ANTONIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDIO LEME ANTONIO 

POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 17 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000609-92.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 1000609-92.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, TELEFONIA, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, 

LIMINAR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: Nome: OI 

S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a)/Defensor(a) da parte 

requerente para comparecer à audiência de conciliação redesignada para 

o dia: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2019 Hora: 13:40, acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Bem como, por todo o teor da decisão de id.19191421.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-90.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA PELISSARI MONTEIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000538-90.2019.8.11.0009. INTERESSADO: SANDRA PELISSARI 

MONTEIRO REQUERIDO: MUNICIPIO DE COLIDER Vistos etc. Cuida-se de 
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ação ordinária de cobrança proposta por SANDRA PELISSARI MONTEIRO, 

devidamente qualificado nos autos do processo acima epigrafado, em 

face do MUNICÍPIO DE COLIDER. A parte autora busca que o requerido 

seja condenado ao pagamento do retroativo das diferenças salariais, do 

tempo que a progressão foi indevidamente negada, quais sejam, de 

01.09.2006 a 01.02.2008, 01.09.2009 a 01.02.2011 e 01.09.2012 à 

01.03.2013, devendo o referido montante ser apurado em sede de 

liquidação de sentença. E ainda, a concessão da justiça gratuita. Assenta 

que é servidora do município; que solicitou perante a Administração 

Municipal a elevação de nível, por ter completado 15 (quinze) anos de 

tempo de serviço, no mês de setembro de 2006, mas diz que teve o direito 

concedido apenas em fevereiro de 2008. Igualmente diz que solicitou 

perante a Administração Municipal a elevação de nível, por ter completado 

18 (anos) anos de tempo de serviço, no mês de setembro de 2009, mas 

diz que teve o direito concedido apenas em fevereiro de 2011. Aduz que o 

não pagamento da remuneração correspondente a esses períodos 

resultaram em prejuízo à parte autora, sem especificar valores. Junto à 

inicial vieram documentos. Regularmente citado no ID 19156255, o 

MUNICÍPIO não apresentou contestação. Instadas a manifestar a parte 

autora requerer o julgamento antecipado da lide. (ID 20497380). É o 

relatório. Fundamento e decido. Entendo que no caso sub análise a 

questão de mérito é unicamente de direito e se faz desnecessário a 

produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, do CPC. 

A parte autora busca que o requerido seja condenado ao pagamento do 

retroativo da elevação de classe do tempo que a progressão foi 

indevidamente negada, quais sejam, de 01.09.2006 a 01.02.2008, 

01.09.2009 a 01.02.2011 e 01.09.2012 à 01.03.2013, devendo o referido 

montante ser apurado em sede de liquidação de sentença. É de todo 

sabido que o Poder Judiciário, ao analisar o ato administrativo, fica limitado 

apenas aos seus aspectos de validade e legalidade, não podendo 

ultrapassá-los, sob pena de ofender o princípio da separação dos 

Poderes. Na hipótese dos autos, a portaria de concessão da elevação de 

classe tem nítido cunho declaratório, uma vez que apenas reconhece 

direito preexistente da parte autora, direito esse que se constituiu no 

momento em que foram preenchidos os requisitos legais exigidos pela 

legislação local. Assim sendo, a retroatividade é decorrência lógica da 

natureza declaratória da portaria. Nesse viés, para que haja a 

classificação funcional basta que sejam atendidas as condições legais 

para que isso ocorra, logo, o marco inicial de pagamento da verba 

pleiteada deve ser a data em que o requerimento foi formulado perante a 

Administração. Verifica-se que a progressão que era para ter sido 

concedida em setembro de 2006, e somente foi apreciado pela 

Administração em fevereiro de 2008, data em que fora concedida a 

progressão sem efeitos retroativos. (ID. 18919511, pág. 05). Igualmente 

verifica-se que a progressão que era para ter sido concedida em 

setembro de 2009, e somente foi apreciado pela Administração em 

fevereiro de 2011, data em que fora concedida a progressão sem efeitos 

retroativos. (ID. 18919511, pág. 06). Do mesmo modo, verifica-se que feito 

pedido administrativo para a adequação da progressão que deveria ter 

sido realizada em setembro de 2006, e somente foi apreciado e acolhido 

pela Administração em março de 2013, data em que fora concedida a 

progressão sem efeitos retroativos. (ID. 18919502) Tendo ocorrido uma 

demora de anos entre as datas corretas de progressão e a data que 

realmente ocorreu a concessão do direito, faz jus ao o recebimento dos 

valores retroativos entre esse espaço de tempo, considerado como termo 

a quo para cálculo a data em que deveria ter ocorrido a progressão 

funcional administrativo, observada a prescrição quinquenal, nos termos 

da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, consoante se extrai da 

seguinte decisão: “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. 

ATRASADOS. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA ILÍQUIDA. PRESCRIÇÃO. 

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. JUROS DE MORA. SUCUMBÊNCIA. 1. 

Verificada a ocorrência de erro material na sentença, deve ser feita sua 

correção, de ofício, nos termos do art. 463, I do CPC, não implicando em 

nulidade se feita tal correção pelo Tribunal (STJ, 1ª T., REsp 20.865/SP, 

Rel. Min. Garcia Vieira, DJU 03.08.92, p. 11.257). 2. Em que pese inexistir 

resistência da Administração quanto ao direito do pensionista às parcelas 

atrasadas retroativas à data do óbito do instituidor do benefício, a demora 

no adimplemento na via administrativa caracteriza o interesse de agir para 

a propositura da ação de cobrança. 3. Não padece de nulidade a sentença 

que, a despeito de se tratar de demanda com pedido certo, fixa 

condenação ilíquida, eis que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal 

de Justiça já sedimentou o entendimento de que "o enunciado do art. 459, 

parágrafo único, do CPC deve ser lido em consonância com o sistema que 

contempla o princípio do livre convencimento (art. 131 do CPC), de sorte 

que, não estando o juiz convencido da procedência da extensão do 

pedido certo formulado pelo autor, pode reconhecer-lhe o direito, 

remetendo as partes para a liquidação" (STJ, 3ª T., RESP 819568, Rel. Min. 

NANCY ANDRIGHI, DJE 18.06.2010). 4. Decorrido menos de cinco anos 

entre a data do reconhecimento administrativo do direito ao 

pensionamento, com o pagamento a menor dos valores devidos, e o 

protocolo do requerimento administrativo referente aos atrasados, não há 

cogitar de prescrição da pretensão ao recebimento dos atrasados, eis que 

restou suspenso o curso do prazo prescricional, com a formulação do 

requerimento administrativo, nos termos do art. 4º do Decreto-lei 

20.910/32. 5. A Lei nº 8.112/90 assegura a pensão por morte aos 

dependentes do servidor, a partir da data do óbito, podendo ser requerida 

a qualquer tempo, prescrevendo tão somente as prestações exigíveis há 

mais de cinco anos. 6. Não há que se falar em carência de recursos 

orçamentários por parte da Administração para pagamento da dívida na 

via administrativa, uma vez que o pagamento se dará na via judicial, em 

que é indiscutível a solvência da União, cujos débitos, em virtude de 

sentença judicial - inclusive os de natureza alimentar - sujeitam-se à 

expedição de precatório, exceto no que se refere aos pagamentos de 

obrigações definidas em lei como sendo de pequeno valor, nos termos do 

§ 3º do art. 100 da Constituição Federal. 7. Nas ações condenatórias da 

Fazenda Pública ao pagamento de verbas de natureza remuneratória a 

servidores públicos, os juros de mora devem corresponder a 1% (um por 

cento) ao mês até 26.08.2001 e 6% (seis por cento) ao ano de 27.08.2001 

até 29.06.2009, a partir de quando devem ser observados os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados às cadernetas de 

poupança, conforme art. 1º-F da Lei 9.494/97 com a redação que lhe foi 

dada pela Lei 11.960/09, desconsiderada apenas a expressão •haverá a 

incidência uma única vez–, nos termos da Súmula n.º 56 desta egrégia 

Corte. 8. De acordo com o disposto no § 4º do art. 20, do CPC, nas causas 

em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários deverão ser fixados 

consoante a apreciação eqüitativa do Juiz, pautada nos critérios previstos 

nas alíneas a, b e c do § 3º do mesmo artigo e dispensada a obediência ao 

limite mínimo de 10% e máximo de 20%. 9. Sentença retificada de ofício. 

Remessa necessária e apelação da União Federal parcialmente providas.” 

(TRF-2 – AC: 200751060013350 RJ 2007.51.06.001335-0, Relator: Juiz 

Federal Convocado MARCELO PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 

17/04/2012, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 

E-DJF2R - Data:26/04/2012 - Página::136/137). Assim, resta efetivamente 

demonstrado o direito da parte autora em obter o pagamento retroativo da 

elevação de classe, com juros moratórios no patamar de 6% ao ano, a 

partir da citação e a correção monetária pelo IPCA, nos termos do art. 1º.

-F, da Lei nº. 9.494/97. Oportuno salientar, que não se submetem ao duplo 

grau obrigatório as sentenças, quando a condenação ou o direito 

controvertido for de valor não excedente a 60 (sessenta) salários mínimo, 

que é a hipótese dos autos, nos termos do art. 475, §2º do CPC. Assim, 

deixo de submeter a presente sentença ao reexame obrigatório. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante tudo o que consta dos autos, na 

forma do contido no art. 487, inciso I, do nCPC, julgo PROCEDENTE o 

pedido vindicado na exordial, para condenar o requerido ao pagamento 

retroativo da elevação de classe relativo ao período em que a progressão 

foi indevidamente negada, quais sejam, de 01.09.2006 a 01.02.2008 e de 

01.09.2009 a 01.02.2011, a ser apurado em liquidação de sentença, com 

juros moratórios no patamar de 6% ao ano, a partir da citação e a 

correção monetária pelo IPCA, nos termos do art. 1º.-F, da Lei nº. 

9.494/97. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder, 16 de abril de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000609-92.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000609-92.2019.8.11.0009. REQUERENTE: IVANILDO OLIVEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. MÉRITO A controvérsia dos autos cinge-se quanto a 

responsabilidade civil da requerida, e consequente indenização por danos 

morais, em decorrência de inscrição em cadastro de inadimplentes por 

débito inexistente, vez que alega quitação da fatura do mês 05/2017. Em 

sua exordial o requerente nega a existência do débito e da relação jurídica 

que ensejou a inscrição de seu nome. Por seu turno a requerida sustenta 

pela improcedência arguindo a regularidade do débito. Cumpre ressaltar 

que a relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita às 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que está 

perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Fundamento e 

Decido Apesar da requerida aduzir pela regularidade dos débitos, não 

trouxe aos autos nenhum elemento hábil a corroborar sua tese. Por 

tratar-se de prova negativa era impossível, à luz do art. 6º, VIII, CDC, impor 

que o requerente fizesse tal prova. Como a juntada das faturas em aberto. 

Em circunstâncias de inversão do ônus da prova, o Poder Judiciário não 

pode ser utilizado como subterfúgio para elidir o dever da parte em fazer a 

prova que lhe cabia. Nesta senda, não havendo nos autos quaisquer 

provas mínimas a amparar a regularidade da inscrição do nome da parte 

Requerente em cadastro de inadimplentes, impõe-se o seu 

reconhecimento como indevido o que, segundo melhor entendimento 

jurisprudencial enseja a reparação moral. Vide: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. 

ÔNUS DA PROVA. Ao autor cabe provar os fatos constitutivos do direito 

que alega e ao réu os fatos que sejam impeditivos, modificativos ou 

extintivos, como disposto no art. 373 do CPC/15. Circunstância dos autos 

em que a parte autora fez a prova que lhe incumbia; e a parte ré não 

realizou a contraprova. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Circunstância dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida 

impunha-se a reparação pela inscrição indevida. SUCUMBÊNCIA. 

Sucumbência redimensionada. RECURSO PROVIDO. (TJRS, Apelação Cível 

Nº 70080316383, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: João Moreno 

Pomar, Julgado em 27/01/2019 – grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – 

TELEFONIA FIXA E INTERNET – FATURAS INADIMPLIDAS – 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA 

PELO AUTOR – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MINORADO 

– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A 

inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de 

telefonia fixa e internet, que não se comprova a efetiva contratação do 

serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova 

do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. 

[…] (TJMT, Apelação Cível nº 0011064-33.2010.8.11.0015, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, J. 

11/02/2019 - grifo nosso). É sabido que a condenação em danos morais é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o “quantum” indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

“quantum” deve representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também se reveste de caráter pedagógico no sentido de inibir reiterações 

do fato danoso pelo ofensor. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar enriquecimento sem causa, mas também não pode ser 

inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante. Entendo ser razoável 

arbitrar os danos morais em R$ 3.000,00, valor este condizente com a 

lesão que se pretende combater e levando-se em consideração os fatos 

descritos na inicial. DISPOSITIVO Isto posto, com resolução de mérito, a 

teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para: a) DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido na presente demanda, e; b) 

CONDENAR a requerida no pagamento da importância de R$ 3000,00 (três 

mil reais) devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais 

fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta 

sentença (Súmula 362, STJ), após efetuado o abatimento da dívida 

devidamente atualizada que a requerente possui junto à requerida. 

EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção do crédito SCPC/SPC/SERASA 

determinando a baixa tão somente das duas inscrições no valor de R$ 

426,10, discutida nestes autos. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 

Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda 

Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 14 de abril de 2020. Ricardo 

Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010227-20.2011.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO DANTAS DE MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jose Roberto Alvim OAB - MT3285/O (ADVOGADO(A))

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

TELEFONICA BRASIL S/A ( ANTERIOR TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO 

S/A - TELESP) (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT13239-A (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010227-20.2011.8.11.0009. EXEQUENTE: ADAO DANTAS DE MENEZES 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S/A ( ANTERIOR TELECOMUNICAÇÕES 

SÃO PAULO S/A - TELESP), OI BRASILTELECOM Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. 

Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. MÉRITO Trata-se de 

Embargos à Execução oposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A, em face da 

Execução de astrientes movida por ADAO DANTAS DE MENEZES, que 

pretende receber valores na importância atualizada de R$ 13.660,83. A 

parte Executada opôs Embargos à Execução quanto a forma de 

atualização do cálculo, alegando que não concorda com os cálculos 

apresentados uma vez que ao apresentar seu cálculo requerendo o 

pagamento da multa, o Exequente atualizou o valor a partir da decisão, 

bem como, incidiu 1% (um por cento) de juros sobre o valor da multa, 

todavia, completamente indevidos, sob o entendimento de que que o valor 

devido até a data da penhora é de R$ 11.000,00 (onze mil reais) 

considerando que a multa foi fixada em 10.000,00 (dez mil reais), sendo 

posteriormente acrescida de 10% (dez por cento) de multa por atraso no 

pagamento. O Exequente se manifestou quanto aos embargos alegando 

que não cabe o pleito da embargante. Fundamento e Decido. Infere-se do 

cálculo que a parte embargada aplicou juros de mora na astreintes. 
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Entretanto, a natureza de tal multa não comporta esse tipo de correção, 

sendo que a astreintes incide somente a correção do valor a ser pago. 

Anota-se ainda que o termo inicial de incidência da correção monetária 

sobre a multa do § 4º do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo 

arbitramento. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS 

MORATÓRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTS. 

ANALISADOS: 461, § 4º, CPC; 395, CC/02; 1º, LEI 6.899/1981. 1. Ação de 

anulação e substituição de títulos, cujos autos foram restaurados em 

1998, em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o 

presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 05/12/2011. 2. A 

controvérsia reside em definir se sobre a multa prevista no § 4º do art. 

461 do CPC incidem juros de mora legais e correção monetária e, em caso 

positivo, o termo inicial para sua exigibilidade. 3. O poder de intimidação 

refletido no valor arbitrado pelo Juiz a título de multa diária, nos termos do 

§ 4º do art. 461 do CPC, deve ser preservado ao longo do tempo - e, 

portanto, corrigido - a fim de que corresponda, desde então, à expectativa 

de ser o suficiente para a obtenção da tutela específica. Assim, a partir de 

sua fixação, o contexto apresentado para o devedor tem de revelar, 

sempre, que lhe é mais interessante cumprir a obrigação principal que 

pagar a multa. 4. O termo inicial de incidência da correção monetária sobre 

a multa do § 4º do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo 

arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ). 5. 

Não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de 

obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem. 6. Recursos 

especiais conhecidos; provido parcialmente o do primeiro recorrente e 

desprovido o do segundo. (REsp 1327199/RJ, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 02/05/2014) 

Nesse sentido o valor deve ser atualizado do arbitramento em execução, 

qual seja 02/12/2015 até a data da penhora, qual seja 14/06/2019, ficando 

dessa forma: Cálculo de atualização monetária Dados básicos informados 

para cálculo Descrição do cálculo Valor Nominal R$ 10.000,00 Indexador e 

metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die. Período da 

correção 2/12/2015 a 14/6/2019 Multa (%) 10 % Dados calculados Fator 

de correção do período 1290 dias 1,162754 Percentual correspondente 

1290 dias 16,275426 % Valor corrigido para 14/6/2019 (=) R$ 11.627,54 

Multa (10%) (+) R$ 1.162,75 Sub Total (=) R$ 12.790,29 Valor total (=) R$ 

12.790,29 DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 485 do CPC c/c §1º 

do art. 53 da Lei 9.099/1995, julgo PROCEDENTE EM PARTE os Embargos 

apresentados, ante o excesso na execução. EXPEÇA-SE em favor da 

parte EXEQUENTE, o competente ALVARÁ para levantamento do valor de 

R$ 12.790,29, devidamente atualizado, observando-se os dados 

bancários informados no ID nº 22823445. Da mesma forma, EXPEÇA-SE 

em favor da parte EXECUTADA, o competente ALVARÁ para 

levantamento dos valores restando de R$ 870,54 e sua atualização, 

observando-se os dados bancários informados no ID nº. 22244351. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 15 de 

abril de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001705-45.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL RAMOS PAIANO OAB - MT26745/O (ADVOGADO(A))

VICTORIA CRISTINA RAMOS PAIANO OAB - MT26825/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001705-45.2019.8.11.0009. REQUERENTE: ELY RODRIGUES REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos; Cuida-se de embargos de declaração com 

efeitos infringentes opostos pela parte embargante em face da sentença 

proferida. Narra a parte embargante, em suma, que a sentença 

supracitada teria sido contraditória, pois não reconheceu o "inconteste 

prejuízo materiais", em tese, experimentado por ela. Os embargos de 

declaração foram opostos tempestivamente, consoante certidão retro. 

Vieram-me os autos conclusos para deliberações. É O SUCINTO 

RELATÓRIO. DECIDO. Na forma do artigo 48, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95, são cabíveis os embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Como de 

conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes na sentença. Acerca de 

tal espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da 

sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção 

Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 

2011, p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de 

cabimento, que: “A omissão refere-se à ausência de apreciação de 

questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se 

manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A 

obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no 

dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a 

não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O 

terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a 

contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis 

entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a 

negação da outra.” (negritos originais). Todavia, a atribuição de efeitos 

infringentes aos embargos de declaração é exceção à regra, devendo ser 

admitida apenas como consequência da correção de premissa equivocada 

no julgamento, ou, ainda, para as hipóteses em que sanada a 

omissão/contradição/obscuridade haja necessidade de alteração 

substancial no decisum. Perlustrando os autos denoto que a parte 

embargante não concordou com os argumentos utilizados para refutar o 

"inconteste dano material" e tem como escopo modificar os fundamentos 

da decisão, operando novo julgamento. Tanto é verdade, que a 

embargante afirma que este Juízo foi contraditório no momento de 

prolação da sentença por não conceder o suposto dano material sofrido 

por ela, contudo, tal fundamento não prospera, eis que a sentença foi 

devidamente fundamentada e precisa neste ponto como se vê: "Quanto 

aos danos materiais pretendidos, imperioso ressaltar que, não obstante a 

incontestável falha na prestação dos serviços da Promovida, este juízo 

não pode fechar os olhos no que diz respeito ao fato da Companhia Aérea 

ter providenciado outros voos para que o autor e sua família chegassem 

ao destino pretendido, razão pela qual, não há danos materiais a ser 

indenizado" (grifo e negrito originais). Assim, o argumento posto em 

discussão não se amolda à nenhuma hipótese do art. 1.022 do CPC. 

Nesse sentido: “Os embargos de declaração têm os seus lindes 

delimitados em lei (art. 535do CPC), sendo inviáveis se inexiste omissão, 

dúvida ou contradição do aresto embargado, não se prestando ao 

rejulgamento da causa". Precedentes: STJ - EDcl na Intervenção 26.-4 

(94.0031072-2), Rel. Min. Demócrito Reinaldo, Corte Especial, RF 336/246. 

STF - AD no AgRg nos EDiv nos ED no AgRg no RE 238.712, Rel. Min. 

Cármen Lúcia, Pleno, jul. 17.02.2010, RF 406/412.4. Embargos de 

Declaração rejeitados. Decisão unânime”. Com o fito de aclarar qualquer 

dúvida, embora tenha restado claro que o que o embargante almeja é a 

reanálise do mérito do feito, trago à baila o dito pelo Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, no julgamento do Agravo em Recurso Especial Nº 

973.647 - MT (2016/0224431-7): “(...) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. UNIDADE REAL DE VALOR. 

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. APURAÇÃO DA 

EFETIVA EXISTÊNCIA DAS DIFERENÇAS RECLAMADAS E DO SEU 

RESPECTIVO VALOR SERÃO FEITAS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.(...) Inicialmente, no que 

diz respeito à suposta ofensa ao art. 535, II do CPC, observa-se que o 

Tribunal a quo, ao contrário do alegado, manifestou-se 

fundamentadamente a respeito de todas as questões postas à sua 

apreciação e, ao final, decidiu contrariamente aos interesses da parte 

Recorrente, que buscou, com os Embargos de Declaração, a reapreciação 

do mérito da causa. Logo, em virtude da não ocorrência de omissão, 

contradição ou obscuridade não se verifica ofensa à regra ora invocada. 

7. No mais, verifica-se que o acórdão impugnado se alinha a 

jurisprudência desta Corte Superior de que somente em liquidação de 
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sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos 

servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo 

Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual 

pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa (AgRg nos EDcl 

no REsp. 1.237.530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 13.6.2012)” 

No caso dos autos, a análise dos argumentos expendidos pela parte 

embargante resultaria na revisão da sentença prolatada pelo juízo de 1º 

grau, agindo como se fosse o competente para rever as decisões 

proferidas pelo órgão da mesma instância de piso, no intuito de 

modificá-la. Portanto, se a parte discorda dos fundamentos expostos na 

decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se 

prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto 

da lide. Dessa forma, uma vez que a decisão está livre de vícios aptos a 

ensejarem o manejo dos embargos de declaração, o não conhecimento 

destes é a medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO ACOLHO a 

pretensão constante nos presentes embargos declaratórios, por não 

haver, s.m.j., nenhuma omissão na sentença prolatada, nos termos do 

artigo 48, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95 c/c artigo 1.022, §1º, inciso I, 

do CPC, razão por que a MANTENHO nos moldes em que fora prolatada. 

Ademais, POSTERGO a liberação do valor depositado para depois do 

trânsito em julgado da sentença proferida nestes autos - até porque o 

quantum debeatur não resta incontroverso, eis que a oposição de 

aclaratórios suspende o prazo recursal. CUMPRAM-SE as determinações 

remanescentes da sentença supracitada. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder, data da assinatura 

eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001705-45.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELY RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL RAMOS PAIANO OAB - MT26745/O (ADVOGADO(A))

VICTORIA CRISTINA RAMOS PAIANO OAB - MT26825/O (ADVOGADO(A))

IRINEU PAIANO FILHO OAB - MT0006097S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001705-45.2019.8.11.0009. REQUERENTE: ELY RODRIGUES REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos; Cuida-se de embargos de declaração com 

efeitos infringentes opostos pela parte embargante em face da sentença 

proferida. Narra a parte embargante, em suma, que a sentença 

supracitada teria sido contraditória, pois não reconheceu o "inconteste 

prejuízo materiais", em tese, experimentado por ela. Os embargos de 

declaração foram opostos tempestivamente, consoante certidão retro. 

Vieram-me os autos conclusos para deliberações. É O SUCINTO 

RELATÓRIO. DECIDO. Na forma do artigo 48, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95, são cabíveis os embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Como de 

conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes na sentença. Acerca de 

tal espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da 

sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção 

Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 

2011, p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de 

cabimento, que: “A omissão refere-se à ausência de apreciação de 

questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se 

manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A 

obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no 

dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a 

não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O 

terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a 

contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis 

entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a 

negação da outra.” (negritos originais). Todavia, a atribuição de efeitos 

infringentes aos embargos de declaração é exceção à regra, devendo ser 

admitida apenas como consequência da correção de premissa equivocada 

no julgamento, ou, ainda, para as hipóteses em que sanada a 

omissão/contradição/obscuridade haja necessidade de alteração 

substancial no decisum. Perlustrando os autos denoto que a parte 

embargante não concordou com os argumentos utilizados para refutar o 

"inconteste dano material" e tem como escopo modificar os fundamentos 

da decisão, operando novo julgamento. Tanto é verdade, que a 

embargante afirma que este Juízo foi contraditório no momento de 

prolação da sentença por não conceder o suposto dano material sofrido 

por ela, contudo, tal fundamento não prospera, eis que a sentença foi 

devidamente fundamentada e precisa neste ponto como se vê: "Quanto 

aos danos materiais pretendidos, imperioso ressaltar que, não obstante a 

incontestável falha na prestação dos serviços da Promovida, este juízo 

não pode fechar os olhos no que diz respeito ao fato da Companhia Aérea 

ter providenciado outros voos para que o autor e sua família chegassem 

ao destino pretendido, razão pela qual, não há danos materiais a ser 

indenizado" (grifo e negrito originais). Assim, o argumento posto em 

discussão não se amolda à nenhuma hipótese do art. 1.022 do CPC. 

Nesse sentido: “Os embargos de declaração têm os seus lindes 

delimitados em lei (art. 535do CPC), sendo inviáveis se inexiste omissão, 

dúvida ou contradição do aresto embargado, não se prestando ao 

rejulgamento da causa". Precedentes: STJ - EDcl na Intervenção 26.-4 

(94.0031072-2), Rel. Min. Demócrito Reinaldo, Corte Especial, RF 336/246. 

STF - AD no AgRg nos EDiv nos ED no AgRg no RE 238.712, Rel. Min. 

Cármen Lúcia, Pleno, jul. 17.02.2010, RF 406/412.4. Embargos de 

Declaração rejeitados. Decisão unânime”. Com o fito de aclarar qualquer 

dúvida, embora tenha restado claro que o que o embargante almeja é a 

reanálise do mérito do feito, trago à baila o dito pelo Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, no julgamento do Agravo em Recurso Especial Nº 

973.647 - MT (2016/0224431-7): “(...) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 

CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. UNIDADE REAL DE VALOR. 

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. APURAÇÃO DA 

EFETIVA EXISTÊNCIA DAS DIFERENÇAS RECLAMADAS E DO SEU 

RESPECTIVO VALOR SERÃO FEITAS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.(...) Inicialmente, no que 

diz respeito à suposta ofensa ao art. 535, II do CPC, observa-se que o 

Tribunal a quo, ao contrário do alegado, manifestou-se 

fundamentadamente a respeito de todas as questões postas à sua 

apreciação e, ao final, decidiu contrariamente aos interesses da parte 

Recorrente, que buscou, com os Embargos de Declaração, a reapreciação 

do mérito da causa. Logo, em virtude da não ocorrência de omissão, 

contradição ou obscuridade não se verifica ofensa à regra ora invocada. 

7. No mais, verifica-se que o acórdão impugnado se alinha a 

jurisprudência desta Corte Superior de que somente em liquidação de 

sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos 

servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo 

Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual 

pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa (AgRg nos EDcl 

no REsp. 1.237.530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 13.6.2012)” 

No caso dos autos, a análise dos argumentos expendidos pela parte 

embargante resultaria na revisão da sentença prolatada pelo juízo de 1º 

grau, agindo como se fosse o competente para rever as decisões 

proferidas pelo órgão da mesma instância de piso, no intuito de 

modificá-la. Portanto, se a parte discorda dos fundamentos expostos na 

decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se 

prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto 

da lide. Dessa forma, uma vez que a decisão está livre de vícios aptos a 

ensejarem o manejo dos embargos de declaração, o não conhecimento 

destes é a medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO ACOLHO a 

pretensão constante nos presentes embargos declaratórios, por não 

haver, s.m.j., nenhuma omissão na sentença prolatada, nos termos do 

artigo 48, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95 c/c artigo 1.022, §1º, inciso I, 

do CPC, razão por que a MANTENHO nos moldes em que fora prolatada. 

Ademais, POSTERGO a liberação do valor depositado para depois do 

trânsito em julgado da sentença proferida nestes autos - até porque o 

quantum debeatur não resta incontroverso, eis que a oposição de 

aclaratórios suspende o prazo recursal. CUMPRAM-SE as determinações 

remanescentes da sentença supracitada. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder, data da assinatura 

eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-85.2019.8.11.0009
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Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA REIS KRAMBECK (REQUERENTE)

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI MACHADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000409-85.2019.8.11.0009. REQUERENTE: SUPREFOS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, DANIELA REIS KRAMBECK REQUERIDO: CLAUDINEI 

MACHADO Vistos. Dispensado o relatório, conforme art. 38, caput, da Lei 

n. 9.099/95. Pois bem. Conforme se infere do art. 51, caput, da Lei n. 

9.099/95, os processos que tramitam pelo Juizado Especial Cível também 

se extinguem nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil. Aduz o 

art. 485, inciso III, do CPC, que o Juiz não resolverá o mérito quando o 

autor, no prazo de trinta (30) dias, não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir. Sem maiores delongas, no caso em testilha, 

considerando que a parte reclamante, devidamente intimada, deixou de 

cumprir os atos processuais que lhe competiam, imprescindíveis ao 

regular andamento do feito, a extinção do processo por abandono da 

causa é medida de rigor. Desnecessária a prévia intimação pessoal da 

parte, conforme art. 51, § 1º, da Lei nº. 9.099/95. Ante o exposto, com 

espeque no art. 485, inc. III, do CPC, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito. Descabida a condenação ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 55, caput, da 

Lei nº. 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de praxe. INTIMEM-SE. 

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001128-04.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR LOPES BOIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS RIGO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001128-04.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: ADAIR LOPES BOIA 

EXECUTADO: RUBENS RIGO Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. MÉRITO Trata-se de Embargos à Execução oposto 

por RUBENS RIGO, em face da Execução de Título Extrajudicial movida por 

ADAIR LOPES BOIA, que pretende receber valores na importância de 

5.129,29 (cinco mil, cento e vinte e nove reais e vinte e nove centavos). 

Porém, os embargos foram opostos sem a garantia do juízo, requisito 

essencial para seu conhecimento. Portanto, os Embargos devem ser 

rejeitados liminarmente, em vista da aplicação da regra do § 1º, do artigo 

53, da Lei N.º 9.099/1995, ou seja, de que somente serão opostos os 

Embargos à Execução com a efetivação da penhora, ou seja, se seguro o 

juízo ressalvado casos de fatos supervenientes. Ressalto que deve ser 

dado prioridade para o pagamento em dinheiro para garantia efetiva do 

feito, (artigo 835, I do nCPC). O art. 53, §1º desta Lei prevê a penhora 

como pressuposto para o oferecimento de embargos. Este também é o 

entendimento previsto no Enunciado 117: Enunciado 117 - É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. 

(Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES) Nesse sentido também: 

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PENHORA. 

PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESPECÍFICO. ARTIGO 53, § 1º, DA LEI Nº 

9.099/95. A penhora consiste em pressuposto processual específico para 

a oposição dos embargos, de modo que sua ausência autoriza a rejeição 

liminar do incidente, ficando ressalvada a possibilidade de o executado 

renovar a defesa, no caso de concretização do ato constritivo. RECURSO 

IMPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71002181493, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado 

em 18/11/2009.) Diga-se, ainda que o mencionado artigo 525, CPC, não se 

aplica ao microssistema dos Juizados Especiais, regido por regras 

próprias quanto à execução de seus julgados. No mesmo sentido, a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

IMPUGNAÇÃO SEM A GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE 

RECEBIMENTO DO INCIDENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 525 DO CPC 

NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, POR FORÇA DOS ARTS. 52 E 53 

DA LEI N. 9.099/95 DO E ENUNCIADO 117 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO 

INCIDENTE, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA 

AUSÊNCIA DE GARANTIA. RECURSO PREJUDICADO. (TJRS, Recurso Cível 

Nº 71007640378, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 29/05/2018) 

Portanto, ausente à penhora ou depósito de bens do embargante, a 

Rejeição liminar dos embargos é medida que se impõe. DISPOSITIVO Posto 

isso, com fulcro no art. 485 do CPC c/c §1º do art. 53 da Lei 9.099/1995, 

julgo IMPROCEDENTE dos Embargos apresentados, ante a ausência de 

garantia do Juízo. Determinando o prosseguimento da execução em seus 

ulteriores termos para que a exequente seja intimada a apresentar cálculo 

atualizado. Ainda, CONDENO o embargante ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55, II, da Lei 9.099/1995. Sem honorários 

advocatícios, em razão do disposto no art. 54 da mesma Lei. Interposto 

recurso inominado, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 da Lei nº 

9.099/1995, intime-se a parte recorrida para as contrarrazões. Por 

derradeiro, venham os autos conclusos para o recebimento ou não do 

recurso. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 16 de 

abril de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001128-04.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR LOPES BOIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS RIGO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001128-04.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: ADAIR LOPES BOIA 

EXECUTADO: RUBENS RIGO Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. MÉRITO Trata-se de Embargos à Execução oposto 

por RUBENS RIGO, em face da Execução de Título Extrajudicial movida por 

ADAIR LOPES BOIA, que pretende receber valores na importância de 

5.129,29 (cinco mil, cento e vinte e nove reais e vinte e nove centavos). 

Porém, os embargos foram opostos sem a garantia do juízo, requisito 

essencial para seu conhecimento. Portanto, os Embargos devem ser 

rejeitados liminarmente, em vista da aplicação da regra do § 1º, do artigo 

53, da Lei N.º 9.099/1995, ou seja, de que somente serão opostos os 

Embargos à Execução com a efetivação da penhora, ou seja, se seguro o 

juízo ressalvado casos de fatos supervenientes. Ressalto que deve ser 

dado prioridade para o pagamento em dinheiro para garantia efetiva do 

feito, (artigo 835, I do nCPC). O art. 53, §1º desta Lei prevê a penhora 

como pressuposto para o oferecimento de embargos. Este também é o 

entendimento previsto no Enunciado 117: Enunciado 117 - É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. 
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(Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES) Nesse sentido também: 

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PENHORA. 

PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESPECÍFICO. ARTIGO 53, § 1º, DA LEI Nº 

9.099/95. A penhora consiste em pressuposto processual específico para 

a oposição dos embargos, de modo que sua ausência autoriza a rejeição 

liminar do incidente, ficando ressalvada a possibilidade de o executado 

renovar a defesa, no caso de concretização do ato constritivo. RECURSO 

IMPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71002181493, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado 

em 18/11/2009.) Diga-se, ainda que o mencionado artigo 525, CPC, não se 

aplica ao microssistema dos Juizados Especiais, regido por regras 

próprias quanto à execução de seus julgados. No mesmo sentido, a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

IMPUGNAÇÃO SEM A GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE 

RECEBIMENTO DO INCIDENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 525 DO CPC 

NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, POR FORÇA DOS ARTS. 52 E 53 

DA LEI N. 9.099/95 DO E ENUNCIADO 117 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO 

INCIDENTE, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA 

AUSÊNCIA DE GARANTIA. RECURSO PREJUDICADO. (TJRS, Recurso Cível 

Nº 71007640378, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 29/05/2018) 

Portanto, ausente à penhora ou depósito de bens do embargante, a 

Rejeição liminar dos embargos é medida que se impõe. DISPOSITIVO Posto 

isso, com fulcro no art. 485 do CPC c/c §1º do art. 53 da Lei 9.099/1995, 

julgo IMPROCEDENTE dos Embargos apresentados, ante a ausência de 

garantia do Juízo. Determinando o prosseguimento da execução em seus 

ulteriores termos para que a exequente seja intimada a apresentar cálculo 

atualizado. Ainda, CONDENO o embargante ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55, II, da Lei 9.099/1995. Sem honorários 

advocatícios, em razão do disposto no art. 54 da mesma Lei. Interposto 

recurso inominado, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 da Lei nº 

9.099/1995, intime-se a parte recorrida para as contrarrazões. Por 

derradeiro, venham os autos conclusos para o recebimento ou não do 

recurso. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 16 de 

abril de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010049-95.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA GOMES PATRIOTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS11640-A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010049-95.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: RITA DE CASSIA GOMES 

PATRIOTA EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos etc., 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de EMBARGOS À EXECUÇÃO (impugnação à penhora) no ID. 26223596, 

alegando excesso de penhora e erro nos cálculos apresentados pelo 

Embargado, entendendo como valor correto da condenação é de R$ 

7.107,29. O juízo está garantido, por meio do depósito judicial no ID. 

26223596, no valor de R$ 8.281,48. O impugnado apresentou resposta no 

ID 27374105, na qual não merece prosperar a impugnação a execução 

proposta pela Promovido, vez que estão corretos os valores trazidos pela 

parte Autora no cálculo de ID 24553576. É o relatório. Fundamento e 

Decido Analisando detidamente os autos, a sentença ocorreu em 

29/09/2016, conforme ID 2992650, assim dispondo: Ante o exposto e de 

tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos constantes na inicial, para: a) DECLARAR RESCINDIDO o contrato 

realizado entre as partes. b) reconhecer a abusividade da cláusula nº 

4.2.3, reduzindo a multa para o patamar de 2% sobre o valor da compra; 

reconhecer a validade da cobrança da multa de 15% a título de taxa 

administrativa, constante na cláusula 5.1. Reconhecer que o valor devido 

pela rescisão importa em R$ 782,06 (setecentos e oitenta e dois reais e 

trinta e seis centavos). c) CONDENAR a empresa CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. a pagar em favor da 

promovente a título de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS o valor de R$ 

3.818,30 (três mil oitocentos e dezoito reais e trinta centavos), com 

correção monetária pelos índices do INPC devidos desde esta data, e o 

respectivo pagamento de juros de mora de 1% ao mês, com incidência 

desde a data da citação, por tratar-se de responsabilidade contratual. A 

Embargante interpôs Recurso Inominado, o qual, não foi conhecido, pela 

intempestividade, sendo condenada em 10% de honorários (ID 14120639). 

A citação da CVC ocorreu em 29/02/2016, conforme ID 2898676. Desta 

forma, ficando o cálculo até a data da penhora em 18/11/2019 (ID 

26223596), da seguinte forma: Cálculo de atualização monetária Dados 

básicos informados para cálculo Descrição do cálculo Valor Nominal R$ 

3.818,30 Indexador e metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado 

pro-rata die. Período da correção 29/9/2016 a 18/11/2019 Taxa de juros 

(%) 1 % a.m. simples Período dos juros 29/2/2016 a 18/11/2019 Multa (%) 

10 % Honorários (%) 10 % Dados calculados Fator de correção do 

período 1145 dias 1,091391 Percentual correspondente 1145 dias 

9,139112 % Valor corrigido para 18/11/2019 (=) R$ 4.167,26 Juros(1358 

dias-45,26667%) (+) R$ 1.886,38 Multa (10%) (+) R$ 416,73 Sub Total (=) 

R$ 6.470,37 Honorários (10%) (+) R$ 647,04 Valor total (=) R$ 7.117,41 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 485 do CPC c/c §1º do art. 53 

da Lei 9.099/1995, julgo PROCEDENTE EM PARTE os Embargos 

apresentados, ante o excesso na execução. EXPEÇA-SE, em favor da 

parte EXEQUENTE, o competente ALVARÁ para levantamento do valor de 

R$ 7.117,41, e suas atualizações, observando-se os dados bancários 

informados no ID nº 27374105. Da mesma forma, EXPEÇA-SE em favor da 

parte EXECUTADA, o competente ALVARÁ para levantamento dos valores 

restando de R$ 1.164,07, e suas atualizações, observando-se os dados 

bancários informados no ID nº. 26570475 - Pág. 2. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da 

MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber 

Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 16 de abril de 

2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000611-28.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DE LIMA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOPREV S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000611-28.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:NEIDE DE LIMA 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANILO GALADINOVIC 

ALVIM POLO PASSIVO: ODONTOPREV S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 Hora: 14:30 no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010345-20.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEIDE MOREIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO CELANI HIPOLITO DO CARMO OAB - SP195889 

(ADVOGADO(A))

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010345-20.2016.8.11.0009. REQUERENTE: IVONEIDE MOREIRA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc., Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO no ID. 25774181 alegando que efetuou o pagamento 

espontâneo do acordo dentro do prazo estabelecido, razão pela qual, não 

incide correção e juros, previsto no art. 524, do CPC. Assevera que o 

referido dispositivo legal é claro em dizer o pagamento voluntário e não a 

juntada do comprovante de pagamento aos autos. O juízo está garantido, 

por meio do depósito judicial no ID. 25774184 e pelo pagamento voluntário 

e no ID 25774183. O impugnado apresentou resposta no ID 26258052, na 

qual defende a incidência da atualização e dos juros, eis que o 

comprovante de pagamento foi juntado intempestivamente, e dessa forma, 

retirou a sua possibilidade de requer o levantamento dos valores. É o 

relatório. Fundamento e Decido Conforme certificado pelo z. Serventia, o 

prazo para pagamento do débito iniciou-se em 15/02/2018 (dia seguinte ao 

protocolo do acordo – ID 11740536) com término em 01/04/2018 sendo o 

comprovante de pagamento juntado aos autos em 05/11/2019 (ID. 

25774183). Todavia, ao analisar o comprovante de depósito no ID. 

25774183, observo que o pagamento do débito se deu em 20/04/2018, 

portanto, 19 dias após o prazo para pagamento do acordo, incidindo 

correção e juros nesse período. Ficando o cálculo da seguinte maneira: 

Cálculo de atualização monetária Dados básicos informados para cálculo 

Descrição do cálculo Valor Nominal R$ 7.000,00 Indexador e metodologia 

de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die. Período da correção 

1/4/2018 a 1/4/2018 Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples Período dos juros 

1/4/2018 a 20/4/2018 Dados calculados Fator de correção do período 0 

dias 1,000000 Percentual correspondente 0 dias 0,000000 % Valor 

corrigido para 1/4/2018 (=) R$ 7.000,00 Juros(19 dias-0,63333%) (+) R$ 

44,33 Sub Total (=) R$ 7.044,33 Valor total (=) R$ 7.044,33 DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 485 do CPC c/c §1º do art. 53 da Lei 

9.099/1995, julgo PROCEDENTE EM PARTE os Embargos apresentados, 

ante o excesso na execução. EXPEÇA-SE, em favor da parte EXEQUENTE, 

o competente ALVARÁ para levantamento do valor de R$ 7.044,33, e 

suas atualizações, observando-se os dados bancários informados no ID 

nº 25774183. Da mesma forma, EXPEÇA-SE em favor da parte 

EXECUTADA, o competente ALVARÁ para levantamento dos valores 

restando de R$ 616,06, e suas atualizações, observando-se os dados 

bancários informados no ID nº. 25774181 - Pág. 5. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da 

MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber 

Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 16 de abril de 

2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001469-64.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NILSA RIBEIRO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001469-64.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: NILSA RIBEIRO DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: OI MÓVEL S/A Vistos etc. Cumprimento de sentença 

proposto em face da empresa OI S.A – Em recuperação. É cediço que a 

executada, juntamente com o grupo empresarial que integra, se encontra 

em recuperação judicial postulada em 20/06/2016 e deferida em 

29/06/2016, pelo Juízo da 7º Vara Empresarial da Comarca da Capital do 

Estado do Rio de Janeiro (Processo nº. 0203711-65.2016.8.19.0001). 

Diante disso, cobra relevo consignar que o crédito objeto da presente 

executio está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Explico. 

Recentemente, restou amplamente divulgada a homologação do plano de 

recuperação judicial aprovado pelos credores do grupo empresarial, 

con fo rme  pod e  s e r  c o n f i r m a d o  n o  s í t i o  e l e t r ô n i c o 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br. À vista disso, o plano de 

recuperação judicial apresenta a natureza de transação e, uma vez 

homologado, implica em novação dos créditos anteriores ao pedido 

(20/06/2016) – art. 59, caput, da Lei nº 11.101/2005. Por tais razões, o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça já emitiu parecer orientando que, 

concedida a recuperação judicial, as execuções individuais devem ser 

extintas, uma vez que não há hipótese jurídica para seu prosseguimento. 

Nesse sentido o aresto compilado destacado: DIREITO EMPRESARIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. 

EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial 

após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções 

individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não 

apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da 

obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três 

possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a 

que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve 

convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer 

depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir 

a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) 

requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há 

possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de 

recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que 

haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a 

obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é 

decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito 

no juízo universal. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1272697 DF 

2011/0195696-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 02/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

18/06/2015). Para arrematar (negritado): “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. SENTENÇA QUE DETERMINOU A 

EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DA PARTE 

EXEQUENTE. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

DUPLICATAS MERCANTIS EMITIDAS ANTES DA APROVAÇÃO DO PLANO 

DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E QUE NELE SE ENCONTRAM ARROLADAS. 

APROVAÇÃO QUE IMPLICA NA NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS ANTERIORES 

AO PEDIDO, TENDO EM VISTA QUE A DECISÃO QUE CONCEDEU A 

RECUPERAÇÃO PASSOU A CONSTITUIR TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL 

(ART. 59, § 1º DA LEI 11.101/05), O QUE PERMITE A EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA MANTIDA. "DIREITO EMPRESARIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. 

EXTINÇÃO. A novação resultante da concessão da recuperação judicial 

após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções 

individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não 

apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da 

obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três 

possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a 

que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve 

convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer 

depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir 

a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) 

requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há 

possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de 
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recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que 

haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a 

obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é 

decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito 

no juízo universal. 4. Recurso especial provido”. (REsp 1272697/DF, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, 

DJe 18/06/2015)." Recurso conhecido e improvido. (TJ-SC - AC: 

03078938120148240018 Chapecó 0307893-81.2014.8.24.0018, Relator: 

Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 22/02/2018, Primeira Câmara 

de Direito Comercial). In casu, o crédito constituído na presente executio 

tem fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial. Sendo assim, 

está sujeito aos efeitos do plano de recuperação aprovado em Juízo. 

Nesse diapasão, considerando que a decisão homologatória do plano 

constitui título executivo judicial (Lei nº 11.101/2005, art.59, §1º), não há 

viabilidade jurídica para a retomada do presente feito. Isso porque, todos 

os credores da empresa executada devem se submeter ao plano 

homologado pelo juízo universal, em observância aos objetivos do 

processo de recuperação judicial. Acerca do tema explica Fábio Ulhoa 

Coelho: “Em princípio, todos os credores anteriores ao pedido de 

recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de recuperação 

aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano e votado por 

sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada na maioria dos 

credores. Não têm outra alternativa”. (Curso de Direito Comercial, v. 3: 

direito de empresa. 15ª ed. São Paulo, Saraiva, 2014, p. 439). Destarte, 

diante de todo o exposto e considerando a impossibilidade de retomada da 

execução, eis que o título executivo que instrui o presente feito é anterior 

ao pedido de recuperação judicial, sujeitando-se, por consectário, aos 

efeitos do plano de recuperação aprovado em Juízo, se perfaz nestes 

autos a perda do interesse de agir, o que não conduz a presente demanda 

a outro destino, senão a extinção. Isto posto, julgo EXTINTO sem resolução 

de mérito, em razão da perda do interesse de agir, com fulcro no art. 485, 

inciso VI, do CPC. Expeça-se certidão de crédito em favor da parte 

exequente, com atualização monetária e juros contados até a data do 

protocolo da recuperação judicial (20/06/2016). Interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se para 

as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos 

sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 

Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda 

Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 16 de abril de 2020. 

Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001469-64.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: NILSA RIBEIRO DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: OI MÓVEL S/A Vistos etc. Cumprimento de sentença 

proposto em face da empresa OI S.A – Em recuperação. É cediço que a 

executada, juntamente com o grupo empresarial que integra, se encontra 

em recuperação judicial postulada em 20/06/2016 e deferida em 

29/06/2016, pelo Juízo da 7º Vara Empresarial da Comarca da Capital do 

Estado do Rio de Janeiro (Processo nº. 0203711-65.2016.8.19.0001). 

Diante disso, cobra relevo consignar que o crédito objeto da presente 

executio está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Explico. 

Recentemente, restou amplamente divulgada a homologação do plano de 

recuperação judicial aprovado pelos credores do grupo empresarial, 

con fo rme  pod e  s e r  c o n f i r m a d o  n o  s í t i o  e l e t r ô n i c o 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br. À vista disso, o plano de 

recuperação judicial apresenta a natureza de transação e, uma vez 

homologado, implica em novação dos créditos anteriores ao pedido 

(20/06/2016) – art. 59, caput, da Lei nº 11.101/2005. Por tais razões, o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça já emitiu parecer orientando que, 

concedida a recuperação judicial, as execuções individuais devem ser 

extintas, uma vez que não há hipótese jurídica para seu prosseguimento. 

Nesse sentido o aresto compilado destacado: DIREITO EMPRESARIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. 

EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial 

após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções 

individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não 

apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da 

obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três 

possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a 

que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve 

convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer 

depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir 

a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) 

requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há 

possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de 

recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que 

haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a 

obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é 

decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito 

no juízo universal. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1272697 DF 

2011/0195696-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 02/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

18/06/2015). Para arrematar (negritado): “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. SENTENÇA QUE DETERMINOU A 

EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DA PARTE 

EXEQUENTE. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

DUPLICATAS MERCANTIS EMITIDAS ANTES DA APROVAÇÃO DO PLANO 

DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E QUE NELE SE ENCONTRAM ARROLADAS. 

APROVAÇÃO QUE IMPLICA NA NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS ANTERIORES 

AO PEDIDO, TENDO EM VISTA QUE A DECISÃO QUE CONCEDEU A 

RECUPERAÇÃO PASSOU A CONSTITUIR TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL 

(ART. 59, § 1º DA LEI 11.101/05), O QUE PERMITE A EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA MANTIDA. "DIREITO EMPRESARIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. 

EXTINÇÃO. A novação resultante da concessão da recuperação judicial 

após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções 

individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não 

apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da 

obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três 

possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a 

que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve 

convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer 

depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir 

a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) 

requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há 

possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de 

recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que 

haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a 

obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é 

decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito 

no juízo universal. 4. Recurso especial provido”. (REsp 1272697/DF, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, 

DJe 18/06/2015)." Recurso conhecido e improvido. (TJ-SC - AC: 

03078938120148240018 Chapecó 0307893-81.2014.8.24.0018, Relator: 

Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 22/02/2018, Primeira Câmara 

de Direito Comercial). In casu, o crédito constituído na presente executio 

tem fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial. Sendo assim, 

está sujeito aos efeitos do plano de recuperação aprovado em Juízo. 

Nesse diapasão, considerando que a decisão homologatória do plano 

constitui título executivo judicial (Lei nº 11.101/2005, art.59, §1º), não há 
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viabilidade jurídica para a retomada do presente feito. Isso porque, todos 

os credores da empresa executada devem se submeter ao plano 

homologado pelo juízo universal, em observância aos objetivos do 

processo de recuperação judicial. Acerca do tema explica Fábio Ulhoa 

Coelho: “Em princípio, todos os credores anteriores ao pedido de 

recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de recuperação 

aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano e votado por 

sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada na maioria dos 

credores. Não têm outra alternativa”. (Curso de Direito Comercial, v. 3: 

direito de empresa. 15ª ed. São Paulo, Saraiva, 2014, p. 439). Destarte, 

diante de todo o exposto e considerando a impossibilidade de retomada da 

execução, eis que o título executivo que instrui o presente feito é anterior 

ao pedido de recuperação judicial, sujeitando-se, por consectário, aos 

efeitos do plano de recuperação aprovado em Juízo, se perfaz nestes 

autos a perda do interesse de agir, o que não conduz a presente demanda 

a outro destino, senão a extinção. Isto posto, julgo EXTINTO sem resolução 

de mérito, em razão da perda do interesse de agir, com fulcro no art. 485, 

inciso VI, do CPC. Expeça-se certidão de crédito em favor da parte 

exequente, com atualização monetária e juros contados até a data do 

protocolo da recuperação judicial (20/06/2016). Interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se para 

as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos 

sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 

Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda 

Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 16 de abril de 2020. 

Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010134-81.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: ROSILENE PEREIRA DIAS 

EXECUTADO: OI S/A Vistos etc. Cumprimento de sentença proposto em 

face da empresa OI S.A – Em recuperação. É cediço que a executada, 

juntamente com o grupo empresarial que integra, se encontra em 

recuperação judicial postulada em 20/06/2016 e deferida em 29/06/2016, 

pelo Juízo da 7º Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio 

de Janeiro (Processo nº. 0203711-65.2016.8.19.0001). Diante disso, 

cobra relevo consignar que o crédito objeto da presente executio está 

sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Explico. Recentemente, restou 

amplamente divulgada a homologação do plano de recuperação judicial 

aprovado pelos credores do grupo empresarial, conforme pode ser 

confirmado no sítio eletrônico http://www.recuperacaojudicialoi.com.br. À 

vista disso, o plano de recuperação judicial apresenta a natureza de 

transação e, uma vez homologado, implica em novação dos créditos 

anteriores ao pedido (20/06/2016) – art. 59, caput, da Lei nº 11.101/2005. 

Por tais razões, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já emitiu parecer 

orientando que, concedida a recuperação judicial, as execuções 

individuais devem ser extintas, uma vez que não há hipótese jurídica para 

seu prosseguimento. Nesse sentido o aresto compilado destacado: 

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO 

PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1272697 DF 2011/0195696-6, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2015, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2015). Para arrematar (negritado): 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. 

SENTENÇA QUE DETERMINOU A EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. EMPRESA EXECUTADA 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS EMITIDAS ANTES 

DA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E QUE NELE 

SE ENCONTRAM ARROLADAS. APROVAÇÃO QUE IMPLICA NA 

NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS ANTERIORES AO PEDIDO, TENDO EM VISTA 

QUE A DECISÃO QUE CONCEDEU A RECUPERAÇÃO PASSOU A 

CONSTITUIR TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (ART. 59, § 1º DA LEI 

11.101/05), O QUE PERMITE A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. 

SENTENÇA MANTIDA. "DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS 

AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. A novação 

resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano 

em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra 

a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso 

porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da 

aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento 

ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei 

n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido”. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015)." Recurso 

conhecido e improvido. (TJ-SC - AC: 03078938120148240018 Chapecó 

0307893-81.2014.8.24.0018, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de 

Julgamento: 22/02/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial). In casu, o 

crédito constituído na presente executio tem fato gerador anterior ao 

pedido de recuperação judicial. Sendo assim, está sujeito aos efeitos do 

plano de recuperação aprovado em Juízo. Nesse diapasão, considerando 

que a decisão homologatória do plano constitui título executivo judicial (Lei 

nº 11.101/2005, art.59, §1º), não há viabilidade jurídica para a retomada do 

presente feito. Isso porque, todos os credores da empresa executada 

devem se submeter ao plano homologado pelo juízo universal, em 

observância aos objetivos do processo de recuperação judicial. Acerca 

do tema explica Fábio Ulhoa Coelho: “Em princípio, todos os credores 

anteriores ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do 

plano de recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto 

ao plano e votado por sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial 

respaldada na maioria dos credores. Não têm outra alternativa”. (Curso de 

Direito Comercial, v. 3: direito de empresa. 15ª ed. São Paulo, Saraiva, 

2014, p. 439). Destarte, diante de todo o exposto e considerando a 

impossibilidade de retomada da execução, eis que o título executivo que 

instrui o presente feito é anterior ao pedido de recuperação judicial, 

sujeitando-se, por consectário, aos efeitos do plano de recuperação 

aprovado em Juízo, se perfaz nestes autos a perda do interesse de agir, o 

que não conduz a presente demanda a outro destino, senão a extinção. 
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Isto posto, julgo EXTINTO sem resolução de mérito, em razão da perda do 

interesse de agir, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC. Expeça-se 

certidão de crédito em favor da parte exequente, com atualização 

monetária e juros contados até a data do protocolo da recuperação judicial 

(20/06/2016). Interposto recurso de apelação, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com as nossas homenagens. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, 15 de abril de 2020. Ricardo Frazon Menegucci 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000213-86.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR DA SILVA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000213-86.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: VALDENIR DA SILVA LEITE 

EXECUTADO: OI S/A, OI MÓVEL S/A Vistos etc. Cumprimento de sentença 

proposto em face da empresa OI S.A – Em recuperação. É cediço que a 

executada, juntamente com o grupo empresarial que integra, se encontra 

em recuperação judicial postulada em 20/06/2016 e deferida em 

29/06/2016, pelo Juízo da 7º Vara Empresarial da Comarca da Capital do 

Estado do Rio de Janeiro (Processo nº. 0203711-65.2016.8.19.0001). 

Diante disso, cobra relevo consignar que o crédito objeto da presente 

executio está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Explico. 

Recentemente, restou amplamente divulgada a homologação do plano de 

recuperação judicial aprovado pelos credores do grupo empresarial, 

con fo rme  pod e  s e r  c o n f i r m a d o  n o  s í t i o  e l e t r ô n i c o 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br. À vista disso, o plano de 

recuperação judicial apresenta a natureza de transação e, uma vez 

homologado, implica em novação dos créditos anteriores ao pedido 

(20/06/2016) – art. 59, caput, da Lei nº 11.101/2005. Por tais razões, o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça já emitiu parecer orientando que, 

concedida a recuperação judicial, as execuções individuais devem ser 

extintas, uma vez que não há hipótese jurídica para seu prosseguimento. 

Nesse sentido o aresto compilado destacado: DIREITO EMPRESARIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. 

EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial 

após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções 

individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não 

apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da 

obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três 

possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a 

que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve 

convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer 

depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir 

a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) 

requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há 

possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de 

recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que 

haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a 

obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é 

decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito 

no juízo universal. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1272697 DF 

2011/0195696-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 02/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

18/06/2015). Para arrematar (negritado): “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. SENTENÇA QUE DETERMINOU A 

EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DA PARTE 

EXEQUENTE. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

DUPLICATAS MERCANTIS EMITIDAS ANTES DA APROVAÇÃO DO PLANO 

DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E QUE NELE SE ENCONTRAM ARROLADAS. 

APROVAÇÃO QUE IMPLICA NA NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS ANTERIORES 

AO PEDIDO, TENDO EM VISTA QUE A DECISÃO QUE CONCEDEU A 

RECUPERAÇÃO PASSOU A CONSTITUIR TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL 

(ART. 59, § 1º DA LEI 11.101/05), O QUE PERMITE A EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA MANTIDA. "DIREITO EMPRESARIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. 

EXTINÇÃO. A novação resultante da concessão da recuperação judicial 

após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções 

individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não 

apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da 

obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três 

possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a 

que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve 

convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer 

depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir 

a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) 

requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há 

possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de 

recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que 

haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a 

obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é 

decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito 

no juízo universal. 4. Recurso especial provido”. (REsp 1272697/DF, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, 

DJe 18/06/2015)." Recurso conhecido e improvido. (TJ-SC - AC: 

03078938120148240018 Chapecó 0307893-81.2014.8.24.0018, Relator: 

Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 22/02/2018, Primeira Câmara 

de Direito Comercial). In casu, o crédito constituído na presente executio 

tem fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial. Sendo assim, 

está sujeito aos efeitos do plano de recuperação aprovado em Juízo. 

Nesse diapasão, considerando que a decisão homologatória do plano 

constitui título executivo judicial (Lei nº 11.101/2005, art.59, §1º), não há 

viabilidade jurídica para a retomada do presente feito. Isso porque, todos 

os credores da empresa executada devem se submeter ao plano 

homologado pelo juízo universal, em observância aos objetivos do 

processo de recuperação judicial. Acerca do tema explica Fábio Ulhoa 

Coelho: “Em princípio, todos os credores anteriores ao pedido de 

recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de recuperação 

aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano e votado por 

sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada na maioria dos 

credores. Não têm outra alternativa”. (Curso de Direito Comercial, v. 3: 

direito de empresa. 15ª ed. São Paulo, Saraiva, 2014, p. 439). Destarte, 

diante de todo o exposto e considerando a impossibilidade de retomada da 

execução, eis que o título executivo que instrui o presente feito é anterior 

ao pedido de recuperação judicial, sujeitando-se, por consectário, aos 

efeitos do plano de recuperação aprovado em Juízo, se perfaz nestes 

autos a perda do interesse de agir, o que não conduz a presente demanda 

a outro destino, senão a extinção. Isto posto, julgo EXTINTO sem resolução 

de mérito, em razão da perda do interesse de agir, com fulcro no art. 485, 

inciso VI, do CPC. Expeça-se certidão de crédito em favor da parte 

exequente, com atualização monetária e juros contados até a data do 

protocolo da recuperação judicial (20/06/2016). Interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se para 

as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos 

sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 

Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda 
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Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 16 de abril de 2020. 

Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010227-20.2011.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO DANTAS DE MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jose Roberto Alvim OAB - MT3285/O (ADVOGADO(A))

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

TELEFONICA BRASIL S/A ( ANTERIOR TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO 

S/A - TELESP) (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT13239-A (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010227-20.2011.8.11.0009. EXEQUENTE: ADAO DANTAS DE MENEZES 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S/A ( ANTERIOR TELECOMUNICAÇÕES 

SÃO PAULO S/A - TELESP), OI BRASILTELECOM Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. 

Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. MÉRITO Trata-se de 

Embargos à Execução oposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A, em face da 

Execução de astrientes movida por ADAO DANTAS DE MENEZES, que 

pretende receber valores na importância atualizada de R$ 13.660,83. A 

parte Executada opôs Embargos à Execução quanto a forma de 

atualização do cálculo, alegando que não concorda com os cálculos 

apresentados uma vez que ao apresentar seu cálculo requerendo o 

pagamento da multa, o Exequente atualizou o valor a partir da decisão, 

bem como, incidiu 1% (um por cento) de juros sobre o valor da multa, 

todavia, completamente indevidos, sob o entendimento de que que o valor 

devido até a data da penhora é de R$ 11.000,00 (onze mil reais) 

considerando que a multa foi fixada em 10.000,00 (dez mil reais), sendo 

posteriormente acrescida de 10% (dez por cento) de multa por atraso no 

pagamento. O Exequente se manifestou quanto aos embargos alegando 

que não cabe o pleito da embargante. Fundamento e Decido. Infere-se do 

cálculo que a parte embargada aplicou juros de mora na astreintes. 

Entretanto, a natureza de tal multa não comporta esse tipo de correção, 

sendo que a astreintes incide somente a correção do valor a ser pago. 

Anota-se ainda que o termo inicial de incidência da correção monetária 

sobre a multa do § 4º do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo 

arbitramento. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS 

MORATÓRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTS. 

ANALISADOS: 461, § 4º, CPC; 395, CC/02; 1º, LEI 6.899/1981. 1. Ação de 

anulação e substituição de títulos, cujos autos foram restaurados em 

1998, em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o 

presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 05/12/2011. 2. A 

controvérsia reside em definir se sobre a multa prevista no § 4º do art. 

461 do CPC incidem juros de mora legais e correção monetária e, em caso 

positivo, o termo inicial para sua exigibilidade. 3. O poder de intimidação 

refletido no valor arbitrado pelo Juiz a título de multa diária, nos termos do 

§ 4º do art. 461 do CPC, deve ser preservado ao longo do tempo - e, 

portanto, corrigido - a fim de que corresponda, desde então, à expectativa 

de ser o suficiente para a obtenção da tutela específica. Assim, a partir de 

sua fixação, o contexto apresentado para o devedor tem de revelar, 

sempre, que lhe é mais interessante cumprir a obrigação principal que 

pagar a multa. 4. O termo inicial de incidência da correção monetária sobre 

a multa do § 4º do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo 

arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ). 5. 

Não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de 

obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem. 6. Recursos 

especiais conhecidos; provido parcialmente o do primeiro recorrente e 

desprovido o do segundo. (REsp 1327199/RJ, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 02/05/2014) 

Nesse sentido o valor deve ser atualizado do arbitramento em execução, 

qual seja 02/12/2015 até a data da penhora, qual seja 14/06/2019, ficando 

dessa forma: Cálculo de atualização monetária Dados básicos informados 

para cálculo Descrição do cálculo Valor Nominal R$ 10.000,00 Indexador e 

metodologia de cálculo INPC-IBGE - Calculado pro-rata die. Período da 

correção 2/12/2015 a 14/6/2019 Multa (%) 10 % Dados calculados Fator 

de correção do período 1290 dias 1,162754 Percentual correspondente 

1290 dias 16,275426 % Valor corrigido para 14/6/2019 (=) R$ 11.627,54 

Multa (10%) (+) R$ 1.162,75 Sub Total (=) R$ 12.790,29 Valor total (=) R$ 

12.790,29 DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 485 do CPC c/c §1º 

do art. 53 da Lei 9.099/1995, julgo PROCEDENTE EM PARTE os Embargos 

apresentados, ante o excesso na execução. EXPEÇA-SE em favor da 

parte EXEQUENTE, o competente ALVARÁ para levantamento do valor de 

R$ 12.790,29, devidamente atualizado, observando-se os dados 

bancários informados no ID nº 22823445. Da mesma forma, EXPEÇA-SE 

em favor da parte EXECUTADA, o competente ALVARÁ para 

levantamento dos valores restando de R$ 870,54 e sua atualização, 

observando-se os dados bancários informados no ID nº. 22244351. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 15 de 

abril de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000609-92.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000609-92.2019.8.11.0009. REQUERENTE: IVANILDO OLIVEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. MÉRITO A controvérsia dos autos cinge-se quanto a 

responsabilidade civil da requerida, e consequente indenização por danos 

morais, em decorrência de inscrição em cadastro de inadimplentes por 

débito inexistente, vez que alega quitação da fatura do mês 05/2017. Em 

sua exordial o requerente nega a existência do débito e da relação jurídica 

que ensejou a inscrição de seu nome. Por seu turno a requerida sustenta 

pela improcedência arguindo a regularidade do débito. Cumpre ressaltar 

que a relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita às 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que está 

perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Fundamento e 

Decido Apesar da requerida aduzir pela regularidade dos débitos, não 

trouxe aos autos nenhum elemento hábil a corroborar sua tese. Por 
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tratar-se de prova negativa era impossível, à luz do art. 6º, VIII, CDC, impor 

que o requerente fizesse tal prova. Como a juntada das faturas em aberto. 

Em circunstâncias de inversão do ônus da prova, o Poder Judiciário não 

pode ser utilizado como subterfúgio para elidir o dever da parte em fazer a 

prova que lhe cabia. Nesta senda, não havendo nos autos quaisquer 

provas mínimas a amparar a regularidade da inscrição do nome da parte 

Requerente em cadastro de inadimplentes, impõe-se o seu 

reconhecimento como indevido o que, segundo melhor entendimento 

jurisprudencial enseja a reparação moral. Vide: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. 

ÔNUS DA PROVA. Ao autor cabe provar os fatos constitutivos do direito 

que alega e ao réu os fatos que sejam impeditivos, modificativos ou 

extintivos, como disposto no art. 373 do CPC/15. Circunstância dos autos 

em que a parte autora fez a prova que lhe incumbia; e a parte ré não 

realizou a contraprova. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Circunstância dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida 

impunha-se a reparação pela inscrição indevida. SUCUMBÊNCIA. 

Sucumbência redimensionada. RECURSO PROVIDO. (TJRS, Apelação Cível 

Nº 70080316383, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: João Moreno 

Pomar, Julgado em 27/01/2019 – grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – 

TELEFONIA FIXA E INTERNET – FATURAS INADIMPLIDAS – 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA 

PELO AUTOR – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MINORADO 

– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A 

inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de 

telefonia fixa e internet, que não se comprova a efetiva contratação do 

serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova 

do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. 

[…] (TJMT, Apelação Cível nº 0011064-33.2010.8.11.0015, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, J. 

11/02/2019 - grifo nosso). É sabido que a condenação em danos morais é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o “quantum” indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

“quantum” deve representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também se reveste de caráter pedagógico no sentido de inibir reiterações 

do fato danoso pelo ofensor. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar enriquecimento sem causa, mas também não pode ser 

inexpressivo a ponto de tornar-se insignificante. Entendo ser razoável 

arbitrar os danos morais em R$ 3.000,00, valor este condizente com a 

lesão que se pretende combater e levando-se em consideração os fatos 

descritos na inicial. DISPOSITIVO Isto posto, com resolução de mérito, a 

teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para: a) DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido na presente demanda, e; b) 

CONDENAR a requerida no pagamento da importância de R$ 3000,00 (três 

mil reais) devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais 

fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta 

sentença (Súmula 362, STJ), após efetuado o abatimento da dívida 

devidamente atualizada que a requerente possui junto à requerida. 

EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção do crédito SCPC/SPC/SERASA 

determinando a baixa tão somente das duas inscrições no valor de R$ 

426,10, discutida nestes autos. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 

Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda 

Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 14 de abril de 2020. Ricardo 

Frazon Menegucci Juiz de Direito

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001853-42.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

CLAUDINEYA SEGURA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 29 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que a fazenda pública foi intimada 

da presente execução e que manifestou nos autos concordando com o 

valor do crédito cobrado, razão pela qual, impulsiono o presente feito 

encaminhando ao setor responsável para que seja expedido o 

RPV/Precatório.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001283-90.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CARDOSO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001283-90.2018.8.11.0046. 

AUTOR(A): ALESSANDRA CARDOSO DA SILVA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação de Pensão por 

morte com pedido liminar, proposta por ALESSANDRA CARDOSO DA 

SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL–INSS, 

aduzindo, em síntese, que era convivente de JOSÉ DA SILVA MARTINS, 

do qual dependia economicamente, ingressando com a presente ação a 

fim de receber do INSS pensão por morte, em virtude de o de cujus 

possuir a qualidade de segurado, uma vez que o mesmo recebia auxilio 

doença da autarquia ré. Assim requer a condenação do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a efetuar o pagamento do 

benefício previdenciário da obtenção da pensão por morte. Com a inicial 

vieram os documentos de fls. 11/73. Recebida a inicial, o pedido de 

antecipação de tutela foi deferido às fls. 74/77. Regularmente citado, o 

INSS apresentou contestação pugnando pela improcedência do pedido, 

fls. 90/129. A parte autora impugnou a contestação (fls. 132/134). Em 

audiência de instrução e julgamento foi colhido o depoimento pessoal da 

parte autora e de duas testemunhas. Decido. Cuida-se de Ação de Pensão 

por morte com pedido liminar, proposta por ALESSANDRA CARDOSO DA 

SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL–INSS. 

Em síntese que à parte autora sustenta que conviveu com José Da Silva 

Martins por vários anos; que o de cujus morreu em 17/04/2018; que fez o 

pedido administrativo para concessão do benefício, porém a autarquia 

negou o pedido alegando que a requerente não comprovou a relação de 

união estável com o de cujus e a dependência financeira em relação ao 

mesmo; a parte autora alega que o de cujus era segurado, já que recebia 

o auxilio doença, beneficio esse concedido pelo INSS. O requerido alegou 

em sua contestação que a requerente não comprova a qualidade de 

dependente em relação ao de cujus; alegou que em caso de deferimento 

do pedido deve ser considerada a data do requerimento administrativo 

para implantação do benefício pleiteado; a aplicação de juros e correção 

monetária a partir da citação da autarquia. Para a obtenção da pensão por 

morte é necessária a comprovação do (a) óbito do segurado, (b) a 

qualidade de segurado do falecido, e (c) a qualidade de dependente do 

beneficiário. A certidão de óbito está juntada nos autos, às fls. 18, e 

aponta o falecimento de com José Da Silva Martins em 17/04/2018. Quanto 

à qualidade de dependente do beneficiário temos que ficou 

suficientemente provado pelos documentos juntados pela requerente bem 

como pelos depoimentos colhidos que a autora convivia com o de cujus. 

Quanto à qualidade de segurado, a CNIS de fls. 121 demonstra que o de 

cujus foi beneficiário de auxilio acidente no ano de 2009, de auxilio doença 

no ano de 2011, que era contribuinte individual nos anos de 2012 e 2014, 

além é claro que estava usufruindo de novo auxilio doença desde 2015 

ate o dia de sua morte, deixando evidente que o mesmo era segurado da 

previdência e que não há o que se questionar, uma vez que a própria 
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autarquia ré reconheceu tal qualidade. Consoante à comprovação que na 

data do óbito o de cujus ostentava a qualidade de segurado da 

Previdência Social e verificada a dependência econômica da convivente, 

preenchidos estão os requisitos para concessão da pensão por morte. 

Por fim o benefício ora postulado deve ser concedido a partir da data do 

requerimento administrativo, haja vista que existe prova acerca do 

requerimento na via administrativa. Isto porque nos termos do artigo 74, 

inciso I, da Lei 8.213/1991 o benefício é apenas concedido a contar do 

óbito quando o requerente formula o requerimento nos trinta dias 

subsequentes, o que ocorreu no presente caso. E ainda, verifica-se que 

não há impedimento legal para concessão da pensão por morte, neste 

sentido, a Jurisprudência: Processo: AC 98087220134059999 

Relator(a):Desembargador Federal Cesar Carvalho Julgamento:10/06/2014 

Órgão Julgador: Segunda Turma Publicação:13/06/2014 PREVIDENCIÁRIO. 

PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. SENTENÇA 

PROCEDENTE EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. 

QUALIDADE DE SEGURADO DO DE CUJUS DEMONSTRADA. 

RECEBIMENTO DE SEGURO-DESEMPREGO. CONDIÇÃO DE 

DESEMPREGADO QUE ESTENDE O PERÍODO DE GRAÇA PARA A 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. A pensão por morte é o benefício pago 

aos dependentes do segurado que falecer, conforme previsão do art. 201, 

V, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 16 da Lei nº. 8.213/91, é 

beneficiário da pensão por morte, na condição de dependente do 

segurado, a companheira, considerando-se esta como a pessoa que, sem 

ser casada, mantém união estável com o segurado, restando presumida 

sua dependência econômica em relação ao de cujus. 3. No caso em 

apreço, restou caracterizada a existência de união estável da autora com 

o de cujus, porquanto foi colacionada aos autos sentença procedente 

transitada em julgado, em Ação de Reconhecimento de União Estável, 

proferida pela 1º Vara Cível e Criminal de Propriá, em 09/08/2011. 4. Com 

efeito, o art. 15 da lei nº 8.213/91 prevê o que a doutrina denomina 

"período de graça", o interregno no qual, mesmo após a cessação do 

exercício de atividade laborativa determinante do vínculo obrigatório e/ou 

contribuição previdenciária, mantém-se a qualidade de segurado. 

Conforme disposto no supracitado dispositivo legal o segurado pode 

manter a qualidade de segurado por até 36 meses se restar comprovado o 

pagamento de mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem 

interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado e o 

desemprego. 5. Da consulta ao site do Ministério do Trabalho, vê-se que o 

falecido recebeu parcelas do seguro desemprego no período de 

10/04/2008 a 08/08/2008, pelo que se tem prorrogado em mais doze 

meses o período de graça instituído no artigo 15, II da Lei nº 8.213/91, nos 

termos do parágrafo 2º do mesmo artigo. 6. Cumpre destacar que, em 

relação à natureza jurídica do seguro desemprego, em que pese alguma 

discussão doutrinária a respeito, prevalece o entendimento de que se trata 

de benefício de natureza previdenciária, que tem por finalidade prover a 

assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado 

involuntariamente. Assim, a contagem da perda da qualidade de segurado 

só deverá começar a partir da última parcela, tendo em vista, na espécie, 

o falecido ter recebido o benefício em questão. 7. Desta feita, aplica-se ao 

caso a incidência da regra de prorrogação do prazo de manutenção da 

qualidade de segurado de 12 para 24 meses, com contagem do período de 

graça a partir de agosto de 2008, quando findo o seguro desemprego. Por 

conseguinte, é mister reconhecer que no dia do seu falecimento, em 

16/05/2010, o instituidor mantinha qualidade de segurado. 8. Dessarte, 

comprovada a condição de segurado do falecido, bem como demonstrada 

a condição de dependente da autora, há de ser deferida a pensão por 

morte pleiteada. 9. Apelação do INSS improvida. Desta forma, a parte 

autora faz jus ao recebimento de cem por cento do valor da aposentadoria 

que o segurado teria direito se estivesse aposentado, não podendo ser 

inferior a um salário mínimo. Isto posto, JULGO PROCEDENTE em todos os 

seus termos a presente ação, extinguindo o feito na forma do art. 269, I do 

CPC, com julgamento de mérito, Sendo assim, DETERMINO que por meio do 

sistema JusConvênios a gestora geral solicite a implementação do 

benefício abaixo discriminado: a) o nome da segurado: José Da Silva 

Martins. b) nome do beneficiário: Alessandra Cardoso da Silva c) o 

benefício concedido: pensão por morte, inclusive com o abono anual – 13º 

salário; d) a data de início do benefício – DIB: 18/04/2018 e) data do início 

do pagamento: 30 dias da data da intimação da sentença. Destacando que 

a antecipação de tutela foi deferida anteriormente de forma provisória, 

confirmo a tutela anteriormente deferida, tornando-a definitiva, 

determinando o estabelecimento da pensão por morte, nos termos já 

expressos no dispositivo da sentença, em 30 dias. Condeno o INSS a 

pagar à parte autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, as 

parcelas atrasadas, desde a data do pedido administrativo, aplicando-se 

para a atualização da condenação os critérios de pagamento de juros 

moratórios e de correção monetária estipulados no Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21/12/2010, e 

alterado pela Resolução/CJF 267, de 02/12/2013 ou versão mais 

atualizada por ocasião da execução do julgado. Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o 

valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a 

data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Deixo de remeter os 

autos a instância superior para reexame necessário. Isento o INSS do 

pagamento das custas processuais. Oficie-se ao INSS para que seja 

intimado da presente sentença. P.R.I.C. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000061-19.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA PAULA LEANDRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Vistos em substituição. SEBASTIANA PAULA LEANDRO ajuíza a presente 

Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), ambos devidamente 

qualificados nos autos. Aduz a requerente que preenche todos os 

requisitos necessários para a concessão do benefício previdenciário. 

Junto à inicial acostou documentos. Citado o INSS apresentou contestação 

(ID. 28763262). Impugnação a Contestação (ID. 29428524). Despacho 

saneador, ID. 20818127. Em audiência de instrução e julgamento foi 

colhido à oitiva das testemunhas arroladas, termos (ID. 30247422), 

gravações (ID 3024743 e 30247425). É a síntese do necessário. Decido. O 

benefício de pensão por morte de trabalhador rural pressupõe: a) óbito do 

instituidor que mantinha a condição de segurada; b) qualidade de 

dependente e; c) dependência econômica (art. 74 da Lei 8.213/91). Da 

carência. No que tange a necessidade de preenchimento do período de 

carência, aos dependentes de segurado especial de que trata o art. 11, 

inciso VII, da Lei n.º 8.213/1991, fica garantida a concessão de pensão 

por morte no valor de um salário mínimo, dispensada carência (art. 39, I) 

do mesmo códex, exigindo, tão-só, a comprovação de filiação à 

Previdência Social, que, no caso, poderá ser feita depois do falecimento 

(Dec. 3.048/99, art.18, § 5º). Neste sentido assim estabelece a Lei n.º 

8.213/1991 em seu art. 26, assim estabelece: “Art. 26. Independe de 

carência a concessão das seguintes prestações: I - pensão por morte, 

auxílio-reclusão, salário-família e auxílio-acidente;” Assim, torna-se 

desnecessário realizar outras considerações acerca de tal assunto, 

mediante os argumentos supracitados. Outro não é o entendimento do 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª região: PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR RURAL. 

INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO POR 

PROVA TESTEMUNHAL. ÓBITO EM 02.10.2004, POSTERIOR À LEI Nº 

9.528/97. PERCEPÇÃO DE RENDA MENSAL VITALÍCIA PESSOA IDOSA. 

JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. [...] 2. Aos dependentes de 

segurado especial de que trata o art. 11, inciso VII, da referida lei, fica 

garantida a concessão de pensão por morte no valor de um salário mínimo, 

dispensada carência (art. 39, I), exigindo, tão-só, a comprovação de 

filiação à Previdência Social, que, no caso, poderá ser feita depois do 

f a l e c i m e n t o  ( D e c .  3 . 0 4 8 / 9 9 ,  a r t . 1 8 ,  §  5 º [ . . ]  ( A C 

0019553-04.2009.4.01.9199 / RO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ 

ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.488 de 08/10/2014). Da 

condição de segurado especial do “de cujus”. Não obstante não se possa 

obsecrar da requerente farta documentação a indicar a atividade rural do 

“de cujus”, por outro lado não é criterioso e razoável que se conceda 

benefícios quando o cotejo das provas não advirta, com a segurança 

imprescindível. Ressalto que, para fazer jus ao beneficio de pensão por 

morte rural há que se comprovar a qualidade de segurado especial do “de 

cujus” até a data do óbito, além de documentos comprobatórios capazes 

de confirmar a dependência econômica dos autores. Verifica-se no que 
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tange a aferição de um inicio razoável de prova documental que 

requerente juntou os seguintes documentos: certidão de casamento, 

certidão de nascimento, certidão de óbito, notas fiscais, fotos, ficha de 

inscrição e controle do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Analisando os 

documentos juntados pela requerente com a exordial, concluo que estes 

são aptos como início de prova para demonstrar a atividade rural exercida 

pelo falecido. O que se extrai dos autos é que o “de cujus” exercia de 

atividade rural que garantia seu sustento e o da família, caracterizando a 

condição de segurado especial. Da prova testemunhal. A intenção do 

legislador em exigir um início de prova não é outra senão o de dar um 

alicerce para a prova testemunhal, a fim de impedir a ocorrência de 

fraude. Pois bem, ao analisar a audiência de instrução, onde foram 

colhidos os depoimentos das testemunhas, tendo por norte artigo 442 do 

CPC “A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de 

modo diverso”, vislumbro que tal prova é favorável para requerente, no 

sentido de comprovar a condição de trabalhador rural do “de cujus”. 

Sendo assim, verifica-se que requerente implementou os requisitos 

exigidos para obtenção do beneficio pleiteado. Portanto, restou 

demonstrado que o “de cujus” se enquadra na qualidade de segurado 

especial, definido no artigo 9º, VII, do Decreto n. 3048/99, verbis: “Art. 9°: 

São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas 

físicas: (...) VII - como segurado especial: a pessoa física residente no 

imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo que, 

individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio 

eventual de terceiros, na condição de: a) produtor, seja ele proprietário, 

usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, 

comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: 1. agropecuária 

em área contínua ou não de até quatro módulos fiscais; 2. de seringueiro 

ou extrativista vegetal na coleta e extração, de modo sustentável, de 

recursos naturais renováveis, e faça dessas atividades o principal meio 

de vida; b) pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; c) cônjuge ou companheiro, 

bem como filho maior de dezesseis anos de idade ou a este equiparado, 

do segurado de que tratam as alíneas “a” e “b” deste inciso, que, 

comprovadamente, tenham participação ativa nas atividades rurais do 

grupo familiar”. Outro não é o entendimento do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª região: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. TRABALHADOR 

RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. COMPLEMENTAÇÃO 

POR PROVA TESTEMUNHAL. ÓBITO EM 31.03.2003, POSTERIOR À LEI Nº 

9.528/97. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA. 

EXCLUSÃO. [...] 4. As testemunhas ouvidas comprovaram a condição de 

t r aba lhado r  ru ra l  do  f a l ec ido  ( f l s .  44 /45 ) .  [ . . ]  ( A C 

0015965-23.2008.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ 

ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.482 de 08/10/2014). Da 

dependência econômica do autor. Quanto à dependência econômica da 

requerente, nos termos do art. 16 da Lei nº 8.213/91, trata-se de 

dependência presumida, senão vejamos: “São beneficiários do Regime 

Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: I - 

o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; (...) § 4º A 

dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e 

a das demais deve ser comprovada”. Portanto, considerando que o 

benefício de pensão por morte tem natureza alimentar, de subsistência, 

voltada a assegurar à sobrevivência daquele que vive sob a dependência 

econômica de outrem e, uma vez demonstrada a condição de segurado do 

falecido, a condição de dependência e a necessidade econômica dos 

requerentes, necessário se faz o deferimento do pedido, ante o 

preenchimento dos requisitos legais. Outro não é o entendimento do 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª região: PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO 

DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO A QUO. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA ADVOCATÍCIA. [...] 3. 

Devidamente comprovada nos autos à qualidade de segurado (a) do (a) 

instituidor (a) da pensão pretendida, bem assim a condição de 

companheiro (a) da parte autora em relação a ele (a), e sendo presumida 

a dependência econômica, correta a sentença que assegurou o 

deferimento do benefício de pensão por morte requerido. [...] (AC 

0065786-25.2010.4.01.9199 / GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

CANDIDO MORAES, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.154 de 16/09/2014). Dos 

juros e correção monetária. Cumpre salientar que, estes serão devidos 

conforme restou decidido pela Corte da Cidadania em sede de apreciação 

de recurso repetitivo, senão vejamos: [...] As condenações impostas à 

Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do 

INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período 

posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 

nº 8.213/91. Quanto aos juros de mora, no período posterior à vigência da 

Lei nº 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta 

de poupança. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620). 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL (INSS) a CONCEDER o benefício previdenciário de 

pensão por morte a SEBASTIANA PAULA LEANDRO, no valor de 01 (um) 

salário mínimo nacional, inclusive 13º. Para a data de início do benefício, 

fixo a data do requerimento administrativo, qual seja 26/02/2019. Tendo em 

vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o 

perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao 

INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias, 

por meio do sistema JusConvênios. Quanto às prestações vencidas desde 

então, acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC) para a correção monetária e juros moratórios nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001. Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbências, no importe de 10% sob o valor das parcelas 

vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ. Não 

havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se os autos, desde que o valor da causa, ou o 

direito controvertido, não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, 

ocasião em que afasta a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, 

de acordo com o art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil, com redação 

dada pela Lei n º 10.352, de 27/12/2001. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 17 de abril de 2020. Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS OAB - SP23134 (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000028-63.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): ALTAIR ALVES TORRES RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA interposta por ALTAIR ALVES TORRES 

em face de BV FINANCEIRA S.A. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma, 

RECEBO a petição inicial. Sabe-se que para a concessão de liminar de 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é necessário que existam 

elementos probatórios suficientes nos autos para convencer o julgador, 

em sede de cognição sumária, que o pedido do autor muito provavelmente 

será julgado procedente ao final da lide, conforme preceitua o caput do 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. No caso em testilha, este 

Juízo está convencido da probabilidade do direito, pois há prova de que 

houve o pagamento, porém tenho que o perigo da demora não foi provado, 

afinal a restrição seria de 2017 e estamos em 2019, ou seja, se o autor 

vivem bem com o carro restringido até hoje, poderá certamente aguardar 
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mais alguns meses. Assim, nos termos do artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Ademais, no 

que tange à irreversibilidade da medida, nada impede que esta seja 

modificada quando do julgamento do mérito (§ 3º, do mesmo Codex). Com 

fundamento no artigo 334 do Código de Processo Civil, DESIGNO audiência 

de conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2019, às 13h00min a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Comodoro. CITE-SE o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código 

de Processo Civil, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. 

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344). DEFIRO o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do 

Novo Código de Processo Civil. Cumpra-se. Comodoro,MT. Marcelo Sousa 

Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000028-63.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR ALVES TORRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANE BLANCH BENITES OAB - MT23580/O-O (ADVOGADO(A))

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS OAB - SP23134 (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos em substituição. Cuida-se de pedido de Homologação de Acordo 

em que as partes BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO e ALTAIR ALVES TORRES pretendem obter a chancela 

judicial da referida avença, em face da composição amigável, ID. 

30544883. É o breve relato. Fundamento e decido. Verifica-se que não 

foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a 

pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação 

do acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames 

legais. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 

487, inciso III, do Código de Processo Civil. Deixo de determinar a 

expedição de Alvará, uma vez que o valor acordado foi depositado em 

conta de titularidade de Altair Alves Torres (requerente), conforme 

comprovante de transferência anexo - ID 31153208. Eventuais custas 

remanescentes conforme art. 90, §2º, CPC. Após, remeta-se 

imediatamente os autos a CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

ARQUIVAMENTO, para que não havendo custas a serem adimplidas, 

proceda com o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 17 de abril de 2020. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 131846 Nr: 382-08.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE DAS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - OAB:20441/O- 

MT

 Vistos em substituição.

Tendo em vista que o apelante declarou que deseja arrazoar na Instância 

Superior, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso com as nossas homenagens, nos termos do §4, do artigo 

600, do CPP.

Ciência às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104784 Nr: 3003-46.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINOMAR MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000028-63.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR ALVES TORRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANE BLANCH BENITES OAB - MT23580/O-O (ADVOGADO(A))

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS OAB - SP23134 (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

Vistos em substituição. Cuida-se de pedido de Homologação de Acordo 

em que as partes BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO e ALTAIR ALVES TORRES pretendem obter a chancela 

judicial da referida avença, em face da composição amigável, ID. 

30544883. É o breve relato. Fundamento e decido. Verifica-se que não 

foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a 

pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação 

do acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames 

legais. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 

487, inciso III, do Código de Processo Civil. Deixo de determinar a 

expedição de Alvará, uma vez que o valor acordado foi depositado em 

conta de titularidade de Altair Alves Torres (requerente), conforme 

comprovante de transferência anexo - ID 31153208. Eventuais custas 

remanescentes conforme art. 90, §2º, CPC. Após, remeta-se 

imediatamente os autos a CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

ARQUIVAMENTO, para que não havendo custas a serem adimplidas, 

proceda com o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 17 de abril de 2020. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000010-42.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO FAUSTINO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO: Fica a parte autora intimada, na pessoa de sua advogada, 

para que providencie o recolhimento, bem como a posterior comprovação 

nos autos, do valor referente à diligência a ser cumprida pelos Oficiais de 

Justiça: Mandado de Busca e Apreensão. Comodoro/MT, 17 de Abril de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001719-15.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA NAMBIKUARA SAWENTESU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação: Tendo em vista a contestação apresentada pela parte 

requerida, ID 28929818, fica a requerente intimada, na pessoa de seu 

advogado, para que tenha ciência, bem como apresente réplica à referida 

peça processual, dentro do prazo legal. Comodoro/MT, 17 de Abril de 

2020.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 70692 Nr: 3349-02.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVADOR MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, impulsiono o feito e, para tanto: 1) DETERMINO a conversão do 

presente feito em cumprimento de sentença com escopo no art. 573 e 

seguintes do CPC, devendo ser retificado o sistema Apolo. 2) HOMOLOGO 

a importância de R$ 40.997,05 (quarenta mil novecentos e noventa e sete 

reais e cinco centavos) às verbas pretéritas e R$ 7.440,74 (sete mil 

quatrocentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos) referentes 

aos honorários de sucumbência. 3) Após o decurso do prazo para 

interposição de recurso cabível, certifique e proceda-se conforme o 

Provimento n. 11/2017-CM. Após, oficie-se a autoridade responsável pela 

autarquia requerida/executada para que proceda com o pagamento da 

presente obrigação no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente. [art. 535, II, CPC]. NÃO HAVENDO RENÚNCIA 

quanto aos valores excedentes, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, para que se proceda ao pagamento por 

meio de precatório referente às verbas atrasadas da parte exequente. 

[art. 535, §3º, I, CPC].Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 07 de outubro 

de 2019.(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78110 Nr: 2421-17.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELITA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em visto o transito em julgado da r. sentença, IMPULSIONO o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para 

manifestar-se, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71969 Nr: 3857-45.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEFRAN COMERCIO DE MOVEIS E E 

ELETRODOMESTICOS LTDA,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 Tendo em vista que embora intimado a parte requerida deixou transcorrer 

o prazo "in albis", em cumprimento a decisão retro prolatada nos autos, 

item 6), IMPULSIONO o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

requerente para apresentar bens da parte executada passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108463 Nr: 4674-07.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIMAR RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:15531/O

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença de Alimentos proposto por Kelvin 

Batista Cardoso, representado por sua genitora Maria Socorro Batista 

Cardoso, em face de Edivaldo Custodio Cardoso, ambos qualificados nos 

autos.

À ref. 59, foi concedida prisão domiciliar em favor do executado.

Manifestação do executado de ref. 61 informando o pagamento da 

obrigação.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

Intime-se a parte exequente para que apresente nos autos informações de 

conta bancária para expedição de alvará judicial em seu favor, ante o fato 

de que o valor foi pago junto à Conta Única do Juízo.

Ainda, ante o cumprimento da obrigação, até o presente momento, 

REVOGO A PRISÃO DOMICILIAR DECRETADA EM FACE DE EDIVALDO 

CUSTODIO CARDOSO, devendo este ser colocado imediatamente em 

liberdade, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO NÃO DEVA PERMANECER 

PRESO.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA E CARTA 

PRECATÓRIA.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108463 Nr: 4674-07.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIMAR RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:15531/O

 Pelo exposto, CONCEDO ao executado EDIVALDO CUSTÓDIO CARDOSO 
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o benefício da prisão domiciliar.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o 

executado ser colocado imediatamente em liberdade, SALVO SE POR 

OUTRO MOTIVO NÃO DEVA PERMANECER PRESO.

SERVE A PRESENTE DE CARTA PRECATÓRIA.

Remetam-se cópias da presente decisão as autoridades policias 

competentes para fins de fiscalização do cumprimento da prisão domiciliar, 

servindo a presente decisão como ofício.

 Ciência as partes.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 INTIMAÇAO

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82054 Nr: 3974-02.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVES DE FREITAS, ROGÉRIO 

ANTERO DOS SANTOS, JHONES GRAVA DE SOUZA, LUCIANO ANTERO 

DOS SANTOS, JOÃO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 Intimar a Dra. Elisângela Azeredo da Silva Alves, OAB/MT 16670 de que 

foi deferido o pedido de ref. 148, pelo que concedo o prazo de 15 (quinze) 

dias para regulamentação da documentação necessária para restituição 

da arma apreendida.

 INTIMAÇAO

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92247 Nr: 3073-97.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI CAMPOS FERRAZ, NELSON ANTONIO 

DA CONCEIÇÃO, CRISTIANE CARLA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT, RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - 

OAB:20441/O- MT

 Intimar o Dr. Victor Henrique Rampaso Miranda, OAB/MT 20.441 para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos a procuração ad judicica, 

conforme determinação de ref. 117 (despacho de 16/04/2020)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93647 Nr: 3678-43.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORAI HAHAINTESU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUSTÁQUIO MACHADO - 

OAB:3.657/RO

 Intimar a parte requerida do dispositvo da sentença proferida, conforme 

segue: "Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTE A DENÚNCIA de págs. 01/03, 

e, em consequência, ABSOLVO o réu CORAI HAHAINTESU, com 

fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, 

relativamente às imputações a que se sujeitou nestes autos. Custas pelo 

Estado. Considerando a absolvição do denunciado, proceda-se a 

restituição da fiança paga ao mesmo, adotando-se os procedimentos 

legais necessários. Transitado em julgado arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 127716 Nr: 5273-09.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAROLINA FREITAS DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE TEREZA CORREA DE 

BRITO CANGIRANA - OAB:7022/RO

 Vistos.

Trata-se de Ação Penal em desfavor de Karolina Freitas de Assis.

Decido.

Da preliminar de inépcia da denúncia.

De proêmio, consigno que a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do 

CPP, visto que contém a exposição de fatos típicos, antijurídicos e 

culpáveis, os quais supostamente se amoldam ao tipo penal dos artigos 

nela enunciados, contendo as circunstâncias em que a suposta infração 

penal foi cometida, a qualificação da acusada, a classificação do delito e o 

rol de testemunhas, sendo certo que da narrativa fática e dos autos de 

inquérito policial se verifica a presença de indícios suficientes de autoria 

dos delitos imputados ao acusado.

Nessa senda, os argumentos lançados não merecem prosperar, isto 

porque a peça exordial narrou com detalhes a conduta delitiva praticada 

pelo réu, preenchendo suficientemente o requisito da justa causa.

Desta feita, rejeito tal preliminar.

Da nulidade da citação por edital.

Compulsando os autos, verifico que a denunciada não foi encontrada nos 

endereços conhecidos, razão pela qual foi deferida a citação por edital.

Desta feita, diante da ausência de prejuízo à denunciada, que compareceu 

espontaneamente nos autos, não há que se falar em nulidade na citação 

por edital, pelo que rejeito tal preliminar.

Isto posto, mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória.

Da designação de audiência

Ademais, tendo em vista o teor da portaria-conjunta nº 249 do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, que determinou o fechamento das 

portas dos Fóruns das Comarcas deste Estado, bem como considerando 

que as medidas temporárias tomadas de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 podem perdurar por tempo indeterminado, determino o retorno 

dos autos à secretaria para que sejam alocados em escaninho próprio, 

fazendo-os conclusos após a situação de emergência para designação 

de audiência.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98504 Nr: 242-42.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO HELKERS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PEDRO DA SILVA 

MACHADO - OAB:1739-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11.065-A/MT, PAULO RICARDO RODRIGUES - OAB:13503MT, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT

 Tendo em vista o teor da certidão retro, em que informar possuir valores 

remanecentes depositados em conta vinculado ao presente feito, 

IMPULSIONO o presente feito com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem-se, requerendo o que entederem de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001890-69.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINALVA DE MENEZES BORGES DA SILVA (EXEQUENTE)

K. B. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COMODORO 

DECISÃO Processo: 1001890-69.2019.8.11.0046. EXEQUENTE: K. B. D. S., 

LUCINALVA DE MENEZES BORGES DA SILVA EXECUTADO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de 

pedido de cumprimento provisório de sentença proferida no processo de 

cód. 85649. É o relato do necessário. Fundamento e decido. I - Defiro os 
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benefícios da assistência judiciária gratuita. II - Intimem-se o executado 

para cumprir no prazo de 30 dias (art. 536, do NCPC), a implantação do 

benefício concedido no feito em apenso, sob pena de multa por 

descumprimento. III – No mesmo prazo acima estabelecido poderá o 

devedor apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. IV – Conste 

lembrete no sistema Apolo acerca da distribuição da presente demanda. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 16 de abril de 2020. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000107-08.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GESSI DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COMODORO 

SENTENÇA Processo: 1000107-08.2020.8.11.0046. AUTOR(A): GESSI 

DOS SANTOS SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Cuida-se de embargos de declaração que o Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS interpõe contra sentença de ID 30291536. Alega o 

embargante, que a sentença possui omissão, uma vez que não foi 

esclarecido no comando sentencial o período reconhecido de labor rural. É 

a síntese do necessário. Fundamento e Decido. Certificada a 

tempestividade, conheço do recurso, vez que adequado. No mérito, 

entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que não consegui 

visualizar na sentença proferida a a omissão mencionada pela parte 

embargante. No caso em mesa, a sentença impugnada expressa 

claramente o seguinte: “No caso dos autos, a parte autora acosta aos 

autos documentos que comprovam sua atividade rural datados de 1986 a 

2000, o que geram presunção de que a autora desenvolveu atividade rural 

em regime de economia familiar antes do trabalho como urbano. Nesse 

sentido, ao contrário do que alega o requerido, a prova material 

apresentada pelo autor, é suficiente para demonstrar que laborou na zona 

rural.” Pela simples leitura do veredito é possível constatar o 

reconhecimento do período supracitado como de labor rural, com base na 

documentação juntada, que, posteriormente, veio a ser confirmada pela 

prova testemunha produzida. Assim, por não vislumbrar a hipótese contida 

no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos 

presentes embargos declaratórios. Por fim, intime-se pessoalmente a 

Autarquia Federal, na pessoa de seu responsável, para ativar o benefício 

previdenciário concedido, no prazo de 05 dias, sob pena de aplicação de 

multa por descumprimento no valor de R$1.000,00 (mil reais), ou 

comprovar que já reimplantou o referido benefício. Publique-se Intimem-se. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 17 de abril de 2020. Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 105113 Nr: 8694-52.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCILIA MARQUES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos, etc.

Diante da concordância do executado (ref. 102) com o cálculo 

apresentado pelo exequente (ref. 96), proceda o Sr. Gestor Judiciário aos 

atos necessários para a liberação dos valores depositados em Juízo tanto 

para o exequente quanto para o executado, atentando-se para as novas 

determinações contidas na Resolução nº 15/2012 do Tribunal Pleno, que 

dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para gerenciar os depósitos judiciais.

 Após, voltem conclusos para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 16 de abril de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 120655 Nr: 5961-79.2018.811.0010

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANUEL MARQUES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO CERTO UTILIDADES DOMÉSTICAS 

LTDA, CLAUDINÊ BOBATO AMORIM, SYLVIA LAPA PONTANTI AMORIM, 

FERNANDO PONTALTI AMOTIM, DENISE PONTALTI AMORIM PIRES, FABIO 

ANTÔNIO PIRES, JOSÉ DEMETRIO PONTALTI, SONIA MARIA PONTALTI 

MARCONDES, ARANCUÃ PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE SIMPLES LTDA, 

PONTO ELETRO MÓVEIS LTDA, PIÚVA HOLDING LTDA, AGROPECUÁRIA 

TROPICAL LTDA, AGROPECUÁRIA TROPICAL LTDA, CARDEAL 

PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE SIMPLES, CARANDÁ PARTICIPAÇÕES S/C 

LTDA, ANHANDUI ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, AGROPECUÁRIA 

TARUMÃ LTDA, EFICAZ PROPAGANDA E SERVIÇOS S/C LTDA, SPAL 

PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, SOMAP - ADMINISTRADORA 

DE BENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTINIANO PEREIRA MATOS 

FILHO - OAB:10.269/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ediberto de Mendonça 

Naufal - OAB:84.362 - SP

 Vistos, etc.

Indefiro, por ora, o pedido de ref. 62, tendo em vista que as 

correspondências juntadas às ref. 57/58, foram devolvidas com a 

informação de que os requeridos estavam ausentes.

Assim, determino a expedição de carta precatória para citação dos 

requeridos SOMAP – ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e SONIA MARIA 

PONTALTI MARCONDES.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 17 de abril de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86340 Nr: 5332-76.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J DE SOUSA NOVAES SALVIANO, WANDREI 

BATISTA SALVIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a parte exequente requer a consulta de bens, via 

sistema RENAJUD e INFOJUD, em observância à Lei n. 11.077, de 10 de 

janeiro de 2020, INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, realize o pagamento das custas para realização 

da pesquisa, de acordo com a TABELA B, NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, ITEM 

4, anexa à referida lei, sob pena de indeferimento do pedido.

Decorrido o prazo acima com o pagamento, CERTIFIQUE se houve a 

observância da tabela de custas.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 17 de abril de 2020.
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Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 105113 Nr: 8694-52.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCILIA MARQUES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença, promovido por GERGILIA 

MARQUES VIREIRA em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, devidamente qualificados nos autos.

Na decisão de ref. 91, acolheu-se parcialmente a impugnação ao 

cumprimento de sentença, reduzindo a astreintes executada para R$ 

10.000,00 (dez mil reais).

O exequente juntou o cálculo de ref. 96, dando conta da existência de 

crédito no valor de R$21.372,22 (vinte e um mil, trezentos e setenta e dois 

reais e vinte e dois centavos).

Com vista dos autos, o executado concordou com o cálculo apresentado 

pelo credor (ref. 112).

Em seguida, foram liberados os valores depositados em Juízo tanto para o 

exequente quanto para o executado (ref. 106 e 107).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Diante do pagamento do débito, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, julgo extinto o presente cumprimento de sentença com 

resolução do mérito face ao pagamento do débito com supedâneo no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas, na forma da sentença prolatada nos autos.

Após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Jaciara/MT, 17 de abril de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002361-96.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU ALVES DE FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS OAB - MT15310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR DA SILVA COSTA (EXECUTADO)

TAIZA GONCALVES PEREIRA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABEL FERREIRA BARCELOS OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos, etc. Em que pese o pedido da parte exequente em id. 28963476, 

entendo que, incabível a penhora com relação ao bem indicado, eis que de 

propriedade de pessoa diversa do executado. É que, as duas ações 

ajuizadas tendo como objeto o referido imóvel, ainda não foram julgadas. 

Assim, por ora, indefiro o pedido de averbação, penhora e avaliação do 

imóvel. Lado outro, determino o apensamento destes autos ao autos de n. 

1002363-66.2019.8.11.0010, caso não tenha sido feito. Por fim, indique o 

exequente, em 15 dias, outros bens que possam ser penhorados, sob 

pena de suspensão do processo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 17 de abril de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001860-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN FELIX DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001860-79.2018.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, alegando excesso 

na execução dos honorários sucumbenciais (id. 30612947). A exequente 

manifestou-se argumentando que o cálculo foi realizado de acordo com a 

sentença (id. 31047609). Vieram os autos conclusos. Decido. A 

executada alega excesso de execução defendendo a necessidade de 

divisão dos honorários sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta 

por cento), porém, a impugnação apresentada é fruto de interpretação 

equivocada da sentença e disposições legais. Isto porque, a sucumbência 

recíproca implica na condenação dos litigantes ao pagamento proporcional 

das despesas processuais e pagamento de honorários sucumbenciais 

aos advogados um do outro, sendo vedada a compensação (inteligência 

dos artigos 86, caput e 85, § 14, do CPC). Neste viés, a porcentagem de 

50% (cinquenta por cento) indicada em sentença, refere-se ao pagamento 

das custas, taxas e demais despesas processuais, enquanto a 

porcentagem de 10% (dez por cento) refere-se aos honorários 

sucumbenciais devidos aos patronos de ambas as partes. A propósito, 

haveria impeditivo legal para a divisão pro rata dos honorários 

sucumbenciais de 10% (dez por cento), ficando 5% (cinco por cento) 

para cada advogado, considerando que a porcentagem fixada em 

sentença para cada advogado é a mínima delimitada pelo artigo 85, caput e 

§ 2º, do CPC, não podendo o magistrado estabelecer proporção menor ao 

arrepio da Lei. Por tais razões, rejeito a impugnação oposta. Prosseguindo, 

diante da caução ofertada pela executada, após a preclusão da presente 

decisão, ou concordância da parte executada, promova-se a liberação do 

valor em favor da parte exequente, expedindo-se o competente alvará. 

Efetuado o levantamento, intime-se a exequente para informar no prazo de 

15 (quinze) dias se existe débito remanescente, advertindo-a que o 

silêncio será interpretado como quitação da dívida. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 17 de 

abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002193-94.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ALVES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002193-94.2019.8.11.0010. Vistos e 

examinados. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO DOENÇA COM CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ ajuizada por CICERO ALVES DE LIMA, em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados na 

petição inicial. O recebimento da inicial deu-se no pronunciamento de id. 

24536494, onde concedida assistência jurídica gratuita à requerente e 

determinada a realização de perícia médica. Citado via sistema, o INSS 

apresentou contestação à ID. 24758958. Em seguida o autor impugnou a 

contestação apresentada, reiterando os pedidos iniciais (ID. 25155252). A 

perícia médica foi realizada conforme laudo acostado ao id. 28110720, 

com conclusão ausência de incapacidade laborativa para a atividade 

habitual. O autor impugnou o laudo pericial, pugnando pela procedência do 
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pedido inicial (ID. 28675792). Já o INSS quedou-se inerte (ID. 31291467). 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. O feito 

comporta julgamento antecipado, pelo que passo à análise do mérito: A 

concessão do benefício da aposentadoria por invalidez demanda os 

seguintes requisitos - artigos 42 e 26, inciso II, ambos da Lei nº 8.213/91 -: 

a) A qualidade de segurado; b) O cumprimento da carência de 12 

contribuições mensais, dispensada nos casos de acidente de qualquer 

natureza ou causa, de doença profissional ou do trabalho e de 

acometimento de alguma das doenças especificadas no artigo 151 da Lei 

nº 8.213/91; c) A incapacidade total e permanente do segurado, sendo 

inviável a sua reabilitação para o exercício da mesma ou de qualquer outra 

atividade que lhe garanta a subsistência e; d) Que não se trate de doença 

ou lesão preexistente à filiação, salvo quando a incapacidade sobrevier 

em razão da progressão ou agravamento de tal doença ou lesão. Por sua 

vez, o benefício do auxílio-doença exige os seguintes requisitos - artigos 

59 e 26, inciso II, da Lei nº 8.213/91 -: a) A qualidade de segurado; b) O 

cumprimento da carência de 12 contribuições mensais, dispensada nos 

casos de acidente de qualquer natureza ou causa, de doença profissional 

ou do trabalho e de acometimento de alguma das doenças especificadas 

no artigo 151 da Lei nº 8.213/91; c) A incapacidade temporária para o 

trabalho ou atividade habitual do segurado por mais de 15 dias; d) Que não 

se trate de doença ou lesão preexistente à filiação, salvo quando a 

incapacidade sobrevier em razão da progressão ou agravamento de tal 

doença ou lesão. Tratando-se de causa que envolve a verificação da 

existência de incapacidade laborativa constatou-se a necessidade de 

realização de perícia médica para aferir com isenção, imparcialidade e 

equidistância das partes a real condição do segurado para o trabalho, haja 

vista a contradição entre as alegações das partes envolvidas, uma 

afirmando a existência da incapacidade e a outra emitindo parecer 

contrário à pretensão deduzida em nível administrativo. Sendo assim, 

determinou-se a realização de perícia médica para a produção da prova 

técnica fundamental ao deslinde da controvérsia, objetivando a melhor 

formação do juízo de convencimento quanto aos fatos a comprovar. A 

expert concluiu que “Não há incapacidade laborativa por sequelas narrada 

na petição inicial, mas houve redução da capacidade laboral em grau 

leve.”. Neste viés, a impugnação ao laudo pericial não merece prosperar, 

pois a perita respondeu de forma clara os testes realizados com a parte 

autora, sendo estes conclusivos de que não há incapacidade laborativa 

habitual. Desta forma, pela leitura do laudo pericial resta completamente 

claro que a parte autora não se encontra incapacitada para o trabalho, 

razão pela qual o laudo deve ser homologado e pedido deve ser julgado 

improcedente. Assim, homologo o laudo pericial de id. 28110720 e julgo 

improcedente a pretensão autoral, consequentemente julgando extinto o 

feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. 

Destarte, condeno a vencida ao pagamento das custas e despesas 

processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o 

valor da causa - conforme artigo 85, caput e §2º, do CPC -, contudo a 

exigibilidade da condenação ficará suspensa nos termos do artigo 98, § 

3º, do CPC, considerando que a autora é beneficiária da justiça gratuita. 

Transitada em julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, 

arquivem-se os autos com a devida baixa. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Jaciara/MT, 17 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001288-89.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN NUNES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO NETO ALVES GOULART OAB - SP423934 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001288-89.2019.8.11.0010 Vistos e examinados. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c condenatória 

de repetição de indébito e indenizatória por dano moral proposta por Ivan 

Nunes da Cruz contra Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A, 

qualificados na petição inicial. O autor alega, em síntese, que tomou 

empréstimo junto ao banco réu, porém, foi incluso cartão de crédito com 

reserva de margem consignada sem sua ciência ou vontade. A pretensão 

autoral cinge a declaração de nulidade e exclusão da cobrança de seu 

benefício no INSS, a condenação do requerido ao pagamento em dobro do 

valor cobrado e ao pagamento de indenização por dano moral. O 

recebimento da inicial, indeferimento da tutela de urgência e concessão de 

gratuidade da justiça ao autor, deram-se no pronunciamento de id. 

20844020. O banco requerido foi citado pelo correio (id. 23178133) e 

ofereceu contestação ao id. 23354051, contrapondo-se à pretensão 

autoral ao defender que o autor contratou cartão de crédito consignado 

por livre e espontânea vontade, não havendo o que se falar em invalidade 

do contrato. Realizada audiência de conciliação, não houve 

autocomposição entre os litigantes (id. 23573811). O requerente impugnou 

a peça defensiva ao id. 24225362, rebatendo os argumentos de defesa e 

ratificando os termos de sua pretensão. Saneado e organizado o 

processo, indeferiu-se a inversão do ônus da prova, e determinou-se a 

intimação dos litigantes para se manifestarem acerca das provas que 

pretendiam produzir (id. 28889648). O requerido pediu a expedição de 

ofício à Caixa Econômica Federal (id. 29258558), enquanto o requerente 

quedou-se silente (id. 31295398). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Primeiro, entendo que a diligência pedida 

pelo requerido é protelatória, considerando que a discussão que se tem no 

mérito é validade da contratação do cartão de crédito consignado e não o 

recebimento dos valores cedidos pela instituição financeira em razão da 

operação. Portanto, indefiro o pedido com fundamento no artigo 370, 

parágrafo único, do CPC. Prosseguindo, considerando o desinteresse dos 

litigantes na produção de outras provas, passo a julgar antecipadamente o 

pedido nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC. Apreciando a prova 

constante nos autos em obediência ao artigo 371 do CPC, julgo a 

pretensão autoral conforme fundamentos que seguem. A doutrina pátria 

costuma dividir o negócio jurídico em elementos estruturais para melhor 

estudá-los; a concepção mais adotada, divide o negócio jurídico em três 

planos, quais sejam: plano da existência, plano da validade e plano da 

eficácia. Os pressupostos do plano da validade podem ser extraídos do 

artigo 104 do Código Civil, nestes termos: “A validade do negócio jurídico 

requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou 

determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei.”. A vontade livre do 

agente não é mencionada no dispositivo destacado, mas é certo que o 

elemento está inserido dentro da capacidade do agente e licitude do objeto 

(TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: volume único. São Paulo: 

Método, 2018). Pois bem. Dessume-se dos autos, que esta é a questão 

central da pretensão autoral, visto que o proponente argumenta que houve 

vício de consentimento ao entabular negócio jurídico com a requerida. O 

autor aduz que procurou a requerida com intenção de contrair empréstimo 

consignado, porém foi ludibriado a realizar outra operação: a contratação 

de cartão de crédito consignado. Com efeito, incumbia-lhe o ônus de 

provar o fato constitutivo de seu direito, demonstrando a ocorrência do 

vício de consentimento, contudo, não logrou êxito em atender tal ônus. O 

negócio jurídico entabulado entre os litigantes está jungido à contestação 

(id. 23354053) e traz logo no título, em letras garrafais, tratar-se de 

“TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO BONSUCESSO”; bastaria, 

portanto, simples leitura do título para que o requerente tivesse ciência do 

objeto do negócio jurídico contratado. Além disso, estudando o contrato 

firmado, é possível constatar a existência de cláusulas que demonstram a 

clareza de informações quanto ao negócio jurídico que estava sendo 

entabulado naquele momento, são elas: Cláusula D – AUTORIZAÇÃO 

PARA DESCONTO: contém a previsão de que o cliente autorizou o banco 

“a realizar o desconto mensal em sua remuneração, em favor do BANCO, 

para constituição de reserva de margem consignável – RMC, bem como o 

desconto mensal na folha de pagamento do valor correspondente ao 

mínimo da fatura mensal do Cartão, até a liquidação do saldo devedor”; 

Item 01 da Cláusula E – CONDIÇÕES: indica que o cliente solicitou a 

emissão e envio de cartão para seu endereço e contém a expressão 

“cartão” em caixa alta; Item 05 da Cláusula E – CONDIÇÕES: demonstra a 

forma de pagamento do negócio jurídico pactuado, determinando que o 

valor mínimo seria descontado da remuneração do cliente e o restante 

pago até o vencimento e que haveria pagamento por meio de fatura 

disponibilizada no sítio eletrônico do banco caso não fosse descontado o 

valor mínimo em sua integridade, também contendo a expressão “fatura” 

em caixa alta; Item 13 e 16 da Cláusula E – CONDIÇÕES: ambos contêm a 

expressa “cartão” em letras garrafais. Portanto, a clareza das 
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informações asseguram que a simples leitura do contrato pelo requerente 

(o que é sua obrigação) possibilitaria a ciência acerca do negócio jurídico 

entabulado com a instituição financeira. Aliás, denoto que o entendimento 

aqui aplicado é uniforme com aquele também adotado por nosso egrégio 

Tribunal de Justiça, vejamos: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO 

E CONTRATAÇÃO APENAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUNTADA DE 

CONTRATO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DO ALUDIDO SERVIÇO. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de ação indenizatória em 

que a Recorrida postula pela desconstituição da relação jurídica e 

reparação por danos morais, ao argumento de ter sido induzida em erro 

pela instituição financeira Recorrente ao contratar o serviço de 

empréstimo consignado e lhe cobrar pelo serviço de cartão de crédito - 

RMC, mediante descontos mensais no seu benefício previdenciário. 2. 

Caso em que a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu 

ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez 

que trouxe aos autos o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado 

Banco Pan S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, 

devidamente assinado pela consumidora, em obediência ao disposto no 

art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Havendo contrato nos 

autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo 

qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do 

consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível 

n.º 70043999762 e 70036689248). 4. Danos morais não configurados, 

porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos 

descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição 

financeira a justificar a indenização sob esta rubrica. 5. Sentença 

re fo rmada .  6 .  Recu rso  conhe c i d o  e  p r o v i d o .  ( N . U 

1005195-16.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, 

Publicado no DJE 17/07/2019). RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE 

CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA RELAÇÃO 

CONTRATUAL EXISTENTE ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE 

IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO. COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 

DO VALOR EMPRESTADO NA CONTA DO AUTOR, ALÉM DA JUNTADA 

DOS DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO 

JUNTADAS PELO BANCO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO 

COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO. Se o autor nega a solicitação do 

cartão de crédito, bem como desconhece o motivo pelo qual as faturas 

são enviadas a sua residência e a instituição financeira comprova que o 

autor realizou empréstimo consignado via RMC, juntando para tanto o 

contrato devidamente assinado, documentos pessoais e ainda o 

comprovante de transferência do valor emprestado na conta corrente do 

autor, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as 

partes, bem como a origem da obrigação, sendo ausente, portanto, o 

dever de indenizar. (N.U 1000663-10.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL, 

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 

09/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019). RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE DESCONTO 

INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE A RMC – SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TESE 

AFASTADA – ESPÉCIE CONTRATADA É CARTÃO DE CRÉDITO COM 

MÍNIMO CONSIGNÁVEL SOBRE A RMC – DESCONTOS DEVIDOS – DANO 

MATERIAL E MORAL INEXISTENTES – SENTEÇA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. Ao contrário do que afirma a Recorrente, a 

relação comercial firmada entre as partes foi a aquisição de cartão de 

crédito com mínimo consignável sob a RMC, cujos descontos foram 

efetivamente autorizados no contrato pactuado. Os documentos 

colacionados nos autos comprovam a realização de telesaques. Sendo 

assim, os valores debitados mensalmente sobre a RMC, na folha de 

pagamento se referem ao mínimo do valor do cartão de crédito, cabendo 

ao Autor o pagamento do saldo remanescente, o qual não restou 

demonstrado. Anote-se que tais contratações ocorrem para os fins de 

aumentar as margens consignáveis do beneficiário, sendo oferecido um 

cartão que efetua saque na sua extensão “crédito”, o qual é descontado 

apenas o mínimo da fatura sobre sua RMC. Portanto, não resta 

configurado quaisquer danos materiais e morais, uma vez que os 

descontos são devidos. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1007185-42.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2019, Publicado no DJE 

16/12/2019). (grifei-os). A propósito, saliento que o requerente não 

discute o recebimento dos valores acordados com o banco requerido, 

além de que, o requerido em contestação, juntou aos autos documentos 

pessoais do cliente. Por tais razões, o negócio jurídico firmado entre as 

partes mostra-se válido, não havendo o que se falar em inexistência nem 

em dever de indenizar e não podendo o autor se desincumbir das 

obrigações assumidas frente à requerida. Ante ao exposto, julgo 

improcedente a pretensão autoral e extingo o feito com resolução de 

mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Destarte, condeno 

o vencido ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais e 

honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa (artigo 85, § 2º, do CPC); contudo a exigibilidade ficará 

suspensa, considerando que ele é beneficiário de gratuidade da justiça 

(artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC). Publique-se e intimem-se. Havendo o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 17 de abril de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000409-82.2019.8.11.0010 Requerente/menor: 

EVELYN NAILY ALVES DA SILVA Representante: IOLANDA MARCELA 

DA SILVA Requerido: EVERALDO JOSÉ ALVES Vistos em correição, 

Trata-se de ação de alimentos com pedido de fixação de alimentos 

provisórios, proposta por Evelyn Naily Alves da Silva representada por 

Iolanda Marcela da Silva em desfavor de Everaldo José Alves. Recebida a 

inicial, foram fixados alimentos provisórios no importe de 25,1% (vinte e 

cinco vírgula um por cento) do salário mínimo vigente, além do pagamento 

de 50% das despesas extraordinárias. O requerido apresentou 

contestação (id. 19673327), pugnando pela improcedência da ação, 

devido a sua condição financeira, não preenchendo os requisitos do 

binômio necessidade/possibilidade. A Defensoria Pública pugnou pela 

designação de audiência de instrução e julgamento. O requerido 

apresentou a id. 24344315 pedido de revogação dos alimentos provisórios 

outrora fixados, argumentando, em síntese, que sofreu acidente 

automobilístico e encontra-se impossibilitado de exercer atividade 

empregatícia. Aduz que sua única renda atual não chega a um salário 

mínimo, vez que sobrevive realizando bicos através da venda de utensílios 

usados e recebe bolsa família. Afirma que possui outro filho menor para o 

qual também paga alimentos. Assevera que jamais se absteve de ajudar 

como pode sua prole, tanto que utiliza o dinheiro do bolsa família para 

ajudar no sustento de seu filho Eduardo, e para a filha Evelyn, deposita 

por mês R$ 120,00 (cento e vinte reais). Desta forma, requer a redução 

dos alimentos provisórios para o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais). 

Intimada, a Defensoria Pública discordou do pedido do requerido (id. 

24907760). É o relato. Fundamento e decido. A decisão que fixa alimentos 

provisórios deve ser combatida por meio do recurso processual cabível, 

qual seja, agravo de instrumento, conforme disposto no artigo 1.015 do 

CPC, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões 

interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; [...]. Assim, não 

tendo o requerido manejado o recurso cabível, tem-se o fenômeno da 

preclusão. Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco 

nulidades a serem sanadas, declaro o feito saneado, Tendo em vista a 

necessidade de comprovar o binômio necessidade/possibilidade, defiro a 
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produção de prova testemunhal e designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 09 de julho de 2020, às 15h00. As testemunhas 

arroladas pela parte autora deverão ser intimadas pelo juízo, conforme 

preceitua o art. 455, § 4º, inciso IV do CPC. Intime-se a parte requerida 

para que apresente o rol de testemunha com 15 (quinze) dias de 

antecedência. Ficam as partes cientes que, em atenção ao princípio do 

contraditório e do devido processo legal, a não apresentação do referido 

rol ou seu depósito extemporâneo acarretará a preclusão da possibilidade 

da produção da prova desta natureza. Será presumido que a parte 

desistiu da oitiva da testemunha quando não trouxer à audiência; ou ficar 

inerte na intimação de sua testemunha (artigo 455, parágrafos 2º e 3º, do 

Código de Processo Civil). Defiro ao requerido os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Cumpra-se. Jaciara/MT, 17 de abril de 2020. 

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003198-54.2019.8.11.0010
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1003198-54.2019.8.11.0010 Requerente: THAUÃ 

VICTOR DE FREITAS AMARAL Representante: VANILMA DA SILVA 

FREITAS Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos em correição, Conforme noticiado a id. 30287235, a decisão liminar 

não foi cumprida até o presente momento. Assim, intime-se o INSS para 

comprovar a implantação do benefício previdenciário, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 500,00 

(quinhentos) reais por dia de atraso. Após, considerando haver interesse 

de menor no pleito, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público e em 

seguida conclusos. Cumpra-se. Jaciara/MT, 17 de abril de 2020. Pedro 

Flory Diniz Nogueira Juiz de direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60591 Nr: 3544-95.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR SILVA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, os embargos a execução foram protocolados 

dentro do prazo legal. Certifico mais que, faço a intimação da parte autora 

para requerer o que é de direito. É o que me cumpre certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 97659 Nr: 4981-69.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERISLEY COSTA CARVALHO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003-A/MT, Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO a presente ação, porquanto ausente o 

interesse de agir, nos termos do art. 485, VI do CPC.Custas e honorários, 

se houver, pelo requerente, todavia, nos termos do art. 98 §3º do CPC, 

fica a exigibilidade suspensa, ante a concessão da justiça gratuita.Com o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido no prazo legal, arquivem-se 

com as devidas baixas e anotaçõesPublique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara/MT, 16 de abril de 2020.Pedro Flory Diniz 

NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 109229 Nr: 806-95.2018.811.0010

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Claúdia Nascimento Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ANTONIO COSTA 

MENACHO - OAB:10919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, por ausência do direito líquido e certo, DENEGO a 

ordem de segurança, o que faço com fulcro nos arts. 14 e 19, da Lei n.º 

12.016/09. Sem ônus sucumbenciais, nos termos do art. 25 da Lei 

12.016/09.Publique-se. Registre-se. Int imem-se.Expeça-se o 

necessário.Transitada em julgada a ação, certifique-se o trânsito e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Cumpra-se.Jaciara/MT, 16 de abril de 2020.Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130498 Nr: 2798-57.2019.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA MARTINS DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560/O MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.508/A

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 29 foi protocolada dentro do 

prazo legal. Certifico mais que, faço a intimaçõ da parte autora para 

requerer que de direito. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81134 Nr: 2747-51.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON ARRUDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN DE OLIVEIRA SILVA 

SHILINKERT - OAB:208.322-SP, LUCIANO DA SILVA BURATTO - 

OAB:179.235-SP

 Certifico e dou fé que, a parte executada devidamente intimada, não se 

manisfoi nos autos. Certifico ainda que, faço expedir intimação a parte 

exequente, para no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 87280 Nr: 5726-83.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEIA DA SILVA CARDOSO ALVES, ALCEBÍADES 

ALVES DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DA SILVA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT
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 Ante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por 

Edneia da Silva Cardoso em face de Leandro da Silva Cardoso, para 

DECLARAR A INDIGNIDADE do requerido em relação à herança deixada 

por José Dias Cardoso, retroagindo à abertura da sucessão (art. 1816 do 

CC.), bem como deverá o indigno devolver eventuais frutos e rendimentos 

da herança desde a abertura da sucessão (art. 1817, parágrafo único do 

CC). Assim, EXTINGO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e verba honorária, esta 

última fixada no em 10% do valor da causa (art. 85, §2º, NCPC), ante a 

natureza e importância da causa, que não exigiu dilação probatória. 

Proceda-se à exclusão do requerente ALCEBÍADES ALVES DA SILVA 

NETO do polo ativo, conforme fundamentação acima.Decorrido o prazo 

recursal, certifique e arquive-se com as baixas necessárias.P. R. 

I.Cumpra-se.Jaciara/MT, 13 de fevereiro de 2020.Pedro Flory Diniz 

NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 74149 Nr: 179-62.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDRAGE VIDROS TEMPERADOS LTDA – ME, 

PEDRO DA SILVA, THIAGO DA SILVA, Paulo da Silva, JELSEI TEREZINHA 

LANGNER SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 179-62.2016.811.0010 - Cód. 74149

Executados: PEDRO DA SILVA

Exequente: BANCO DO BRASIL S/A

Executados: THIAGO DA SILVA

Executados: Paulo da Silva

Executados: VIDRAGE VIDROS TEMPERADOS LTDA – ME

Executados: JELSEI TEREZINHA LANGNER SILVA

Vistos, etc.

 Trata-se de execução de título executivo extrajudicial proposta pelo 

Banco do Brasil em desfavor de Pedro da Silva e outros.

Depreende-se dos autos que os executados foram devidamente citados.

 Diante da inércia dos executados em pagar a quantia devida, foi 

determinada a penhora online (ref. 39), que foi efetivada, embora de forma 

incompleta.

Após, este juízo determinou a intimação dos devedores acerca da 

penhora online, na forma do § 2º, do art. 841 do Código de Processo Civil, 

in verbis:

“Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado.

[...]

§ 2º Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será 

intimado pessoalmente, de preferência por via postal.”

Assim, considerando a regularidade da intimação e a inércia dos 

executados, determino a expedição de alvará de levantamento em favor 

da parte exequente, devendo este ser intimado para apresentar, em 5 

(cinco) dias, o número da conta para efetivamente da transação.

Após, intime-se o exequente para requerer o que entender ser de direito 

ao regular prosseguimento do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 11 de fevereiro de 2020.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89377 Nr: 1058-35.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO MARTINS SCHIMOLLER E CIA LTDA. – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO NEGOCIOS 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON ALVARENGA 

NETO - OAB:27018

 Certifico e dou fé que, o executado devidamente intimado, não se 

manifestou nos autos. Certifico ainda que, faço expedir intimação a parte 

exequente, para no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 77961 Nr: 1471-82.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Catarino Germano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DEFIRO a tutela de urgência antecipada para que o INSS implante o 

benefício do autor em 30 (trinta) dias sob pena de multa diária.Atendendo 

ao disposto no Provimento 80/2008 – CGJ, especifico as informações 

abaixo, necessárias à implantação do benefício.I - Nome do segurado: 

Pedro Catarino Germano;II- Benefício concedido: Aposentadoria por 

invalidez, inclusive com o abono anual – 13º salário;III - Renda mensal 

atual: salário-benefício;IV - Data de início do benefício: (31 de dezembro de 

2015 – Dia posterior à cessação do benefício de auxílio-doença);V - Data 

do início do pagamento: 30 dias após a intimação da sentença. 

Encaminhe-se também os documentos indicados no artigo 387 da CNGC, 

verbis:"Na expedição de ofícios determinando a implantação de benefícios 

e pensões enviados ao INSS e outros órgãos públicos, deverão, 

obrigatoriamente, ser acompanhados:I - do endereço do autor;II - da cópia 

do CPF, da carteira de identidade ou CTPS;III - da cópia da certidão de 

óbito, quando se tratar de pensão por morte e, na impossibilidade, pelo 

menos de documentos que identifiquem o autor da ação (RG, CPF, CTPS, 

nome, filiação, data e local de nascimento)”.Determino que a correção 

monetária e os juros moratórios sejam calculados conforme Manual de 

Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 

Federal.Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no 

percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos entre o 

ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 do 

STJ.Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso III do Código de Processo 

Civil/15, deixo de remeter os autos a instância superior para reexame 

necessário, mormente pelo teor da Súmula 111 do STJ que evidencia que 

o valor da condenação não engloba as prestações vincendas.Isento o 

INSS do pagamento das custas processuais.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Juara/MT, 13 de fevereiro de 2020.Pedro Flory Diniz 

NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 98857 Nr: 5582-75.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSICLEIA PEREIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO SOUZA DE NOVAES ME, João Souza de 

Novaes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA 

PANIAGO - OAB:19572/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO SP - OAB:

 Ante o exposto, nos termos da fundamentação, julgo improcedentes os 

pedidos feitos na inicia, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários 

que fixo em 10% do valor dado à causa. As obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao 

trânsito em julgado desta sentença, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos (art. 98, § 3º, do CPC/15). 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.Cumpra-se.Jaciara, 23 de março de 2020.Pedro Flory Diniz 

NogueiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira
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 Cod. Proc.: 65016 Nr: 1155-06.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIZ VALASCO DA SILVA NOVAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA 

SANTINI - OAB:18460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 Ante o exposto, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC/15, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inaugural, para 

condenar o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 10.000,00, a qual 

deverá ser corrigida pelo INPC a partir da contratação até o efetivo 

pagamento, nos termos da súmula 632 do STJ, acrescida de juros de mora 

de 1% ao mês, a partir da citação, bem como para condená-lo ao 

pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais que 

deverá ser corrigida pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula nº 

362, STJ), e acrescida de juros de mora de 1% a. m., a partir do evento 

danoso, no caso a primeira negativa em efetuar o pagamento da 

indenização. Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% 

do valor da condenação, em estrita observância ao disposto no art. 85, § 

2º, do Código de Processo Civil/15, face ao tempo despendido pela 

patrona da parte autora para obter resultado favorável no presente feito 

(quase cinco anos), além do elevado grau de zelo da profissional. 

Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido em quinze dias, o 

que deverá ser certificado, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas de estilo e anotações de praxe, inclusive na 

distribuição.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Jaciara, 06 de 

abril de 2020.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002571-50.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIZA VIANA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDELI CLAUDIA DE OLIVEIRA OAB - MT25331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002571-50.2019.8.11.0010 Requerente: MARINEIZA 

VIANA ALVES Vistos em correição. Trata-se de pedido de alvará judicial 

postulado por Marinez Viana Alves, requerendo autorização para 

levantamento de valores eventualmente deixados em conta bancária da 

sra. Santa Francisca Viana, falecida em 27 de agosto de 2019. A 

requerente narra que a falecida não deixou bens a inventariar tendo 

deixado a requerente e os demais filhos, sendo eles, Cleonice de Paula 

Viana Jeronymo, Geraldo Viana Alves, Elizabete Viana Alves e Maria da 

Penha Viana de Paula. Aduz que em favor da falecida restou um valor 

residual a receber, referente ao benefício previdenciário, tendo sido 

outorgada procuração pelos demais irmãos, dando-lhes poderes para 

retirada do valore residual. A requerente informa que restaram infrutíferas 

as tentativas de recebimento dos valores na via administrativa. A juíza 

antecessora determinou a exclusão do INSS do polo passivo da ação. 

Ademais, mencionou que 1 (um) mês antes do falecimento, a de cujus 

cedeu os direitos de um imóvel rural pelo valor de R$ 24.000,00 (vinte e 

quatro mil reais), contudo não há na peça inaugural qualquer informação 

acerca de tais valores. Foi, então, determinada a intimação da requerente 

para completar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, excluindo o INSS do 

polo passivo da demanda, bem como para esclarecer acerca do valor 

mencionado. Intimada, a requerente requereu a permanência do INSS no 

polo passivo da ação e pleiteou pela inclusão do Banco Bradesco. 

Informou que o contrato particular foi juntado de forma equivocada, 

pedindo pela desconsideração. É o relato. Fundamento e decido. 1 – 

Evidenciados os pressupostos legais (artigo 319 do CPC), RECEBO a 

petição inicial e documentos que a acompanham. 2 – Havendo nos autos 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 3 – OFICIE-SE ao Banco Bradesco, agência nº 1378, 

conta-poupança n.º 862031, solicitando informações acerca da existência 

de recursos financeiros em nome do de cujus. 4 – Em seguida, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Ministério Público para manifestação quanto 

à pretensão. 5 – Por fim, CONCLUSOS. Jaciara-MT, 17 de abril de 2020. 

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002071-18.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERONILDES DE SOUZA SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FAUSTINO PEREIRA OAB - MT16834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKI APARECIDO ROCHA DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA FAUSTINO PEREIRA OAB - MT16834/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Autos n. 1002071-18.2018.811.0010 Vistos em 

correição. Trata-se de ação de reconhecimento de união estável post 

mortem c.c reconhecimento de dependência econômica proposta por 

ERONILDES DE SOUZA SALES em face de MAIKI APARECIDO ROCHA DE 

SOUZA e ANTÔNIO ROCHA LIMA, todos qualificados nos autos. Alega a 

requerente que conviveu maritalmente com Antônio desde o ano de 1993 

até a morte deste, ocorrida em 11/08/2018, afirmando, ainda, que a união 

estável foi marcada pela convivência pública, notória, continua, 

ininterrupta e com objetivo de constituir família, conforme documentos que 

instruem a inicial. Sustenta, também, que dessa união adveio o nascimento 

do requerido Maiki, bem como aduz o de cujus, por ser policial militar da 

reserva remunerada, era o provedor do lar, tendo a autora somente se 

dedicava ao lar, motivo pelo qual deve ser reconhecida a dependência. 

Por fim, narra que necessita requerer o benefício de pensão por morte ao 

Estado de Mato Grosso, haja vista a citada dependência, todavia, alega 

que para tal intento precisa apresentar o reconhecimento judicial da união 

estável com o de cujus e a dependência econômica. Dessa forma, requer 

a declaração da existência de união estável entre a autora e o de cujus 

Antônio Rocha Lima, bem como seja declarada a sua dependência 

econômica para com ele. Recebida a inicial, indeferiu-se a tutela de 

evidência, bem como, na mesma oportunidade, deferiu-se a justiça gratuita 

e se determinou a citação do requeridos. (fls. 76/80) Citado (fl. 89), o 

requerido Maiki não se opôs ao pedido contido na inicial, bem como 

ratificou a declaração prestada em cartório, colacionada à fl. 86. (fl. 94) 

Os autos vieram conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Cumpre registrar que o caso dos autos é hipótese que comporta 

o julgamento antecipado da lide, ante a desnecessidade de dilação 

probatória, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, eis que o feito se 

encontra devidamente instruído, bem como pelo fato de o requerido ter 

concordado com o pleito contido na inicial, Inexistem matérias preliminares 

pendentes de apreciação, razão pela qual passo a apreciar o meritum 

causae. A Constituição da República de 1988, dispõe em seu § 3º artigo 

226: “§ 3º - Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a União 

Estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei 

facilitar sua conversão em casamento”. Com efeito, a redação do 

dispositivo citado veio acomodar a postura jurisprudencial que já vinha 

sendo adotada pelos nossos Tribunais, no sentido de reconhecer a união 

estável como uma relação de fato, merecedora, portanto, da proteção do 

Estado. Com o advento da Lei da União Estável (Lei nº 9.278/96), que veio 

regulamentar o § 3º do art. 226 da Constituição Federal, a matéria foi 

disciplinada, enumerando as características essenciais para a 

configuração do instituto da união estável, quais sejam: convivência 

duradoura, pública e contínua – animus de constituir família, e remete o 

seu reconhecimento à consolidação do vínculo familiar entre os partícipes 

da união, quando assim dispôs: Art. 1º (Lei nº 9.278/96) - “É reconhecida 

como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um 

homem e uma mulher, estabelecida com o objetivo de constituição de 

família”. Da mesma forma, o artigo 1.723 do Código Civil disciplina sobre a 

união estável. No vertente caso, não resta dúvida quanto a existência da 

união estável entre a autora e o de cujus Antônio Rocha de Souza, 
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falecido aos 11/08/2018 (fl. 27), a qual perdurou desde o ano de 1993 até 

a morte deste, consoante os documentos colacionados ao autos. Frise-se 

que na certidão de óbito de Antônio consta a autora como companheira (fl. 

27), além de constar como dependente no imposto de renda do falecido 

(fls. 30/33). Em especial há os documentos do filho havido durante a 

convivência (fl. 22), as fotos dos momentos em família (fls. 49/56), os 

recibos dos aluguéis em nome da autora e do falecido (fls. 34/38), a 

declaração de concordância ao pedido registrada em cartório pelo 

requerido Maiki (fl. 86), bem como as declarações de testemunhas (fls. 

39/48), devidamente registradas em cartório, que confirmam a existência 

da união entre a autora e Sr. Antônio, e que estes se apresentavam como 

marido e mulher na sociedade. Consigne-se que, embora ambas as partes 

(Autora e falecido) tenham se relacionado anteriormente e que a 

separação formal tenha ocorrido somente durante a união estável, resta 

evidente que no início desta as partes já estavam separados de corpos, 

conforme verifica-se pelos documentos carreados ao feito, não havendo 

dúvida que a convivência marital entre a autora e o de cujus se iniciou em 

1993. Assim, é medida que se impõe o reconhecimento da união estável 

que compreende o período de 1993 a 11/08/2018, pois restou provado que 

a convivência perdurou até a data do óbito. No que tange a dependência 

da autora, verifica-se que também deve ser reconhecida, porquanto 

consta como dependente na declaração de imposto de renda do falecido, 

bem como vislumbra-se que pelo fato deste ser policial militar da reserva, 

com remuneração considerável, era quem provia o lar, enquanto a autora 

se dedicava exclusivamente ao lar. Portanto, resta devidamente 

configurada a união estável havida entre a autora e o falecido, bem como 

a dependência econômica desta, sendo que a homologação do 

reconhecimento da procedência da ação é a medida escorreita. 

DISPOSITIVO Ante ao exposto, HOMOLOGO O RECONHEDIMENTO DA 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA INCIAL e RECONHEÇO a 

existência de união estável entre a autora e o falecido Antônio Rocha de 

Souza, no período de 1993 a 11/08/2018, bem como RECONHEÇO que 

autora, Eronildes de Souza Sales, dependia economicamente do de cujus 

Antônio Rocha de Souza. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, alínea “a” do Código 

de Processo Civil. Custas e honorários, este último em 10% do valor da 

causa, pelo requerido, nos termos do art. 90, caput do CPC, in verbis: Art. 

90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou 

em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos 

pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. (sem grifo no original) 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas necessárias. 

P.R.I. Cumpra-se expedindo o necessário. Jaciara/MT, 16 de abril de 2020. 

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 139585 Nr: 1113-78.2020.811.0010

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON DIOGO MEDEIROS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 ...Os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados pela defesa do 

autuado WASHINGTON MEDEIROS LIMA não abordaram qualquer situação 

que tenha o condão de atestar modificação dos fatos, razão pela qual o 

pleito merece ser indeferido, pelos mesmos fundamentos expendidos na 

decisão anterior. Ademais, quanto as considerações relacionadas ao 

alastramento do COVID-19 no ambiente carcerário e ao risco de 

contaminação de presos, ressalto, que todas as medidas ligadas ao 

combate ao coronavírus recomendam o “isolamento social”, bem como as 

medidas preventivas para evitar contaminações pela COVID-19 estão 

sendo adotadas pela Administração das Penitenciarias, inclusive, nesta 

Unidade Prisional. Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva e 

denegação do pedido de revogação é medida que se impõe, já que 

permanecem incólumes os fundamentos da garantia da ordem pública e da 

aplicação da lei penal.Corroborando a esse entendimento trago a colação 

os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua 

obra Código de Processo Penal Comentado, ed.Revista dos 

Tribunais.3ªed.p.566, verbis:“Trata-se da hipótese de interpretação mais 

extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se 

pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, 

via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de 

particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de 

muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização 

um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário 

determinar o recolhimento do agente.“As condições pessoais favoráveis 

não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia 

cautelar, quando presente o “periculum libertatis” (Enunciado 43 - Incidente 

de Uniformização de Jurisprudência - TJ/MT).Com tais considerações, em 

consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação 

de prisão preventiva formulado pela defesa de WASHINGTON MEDEIROS 

LIMA e, consequentemente, mantenho a prisão cautelar.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79175 Nr: 1875-36.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE LEMOS, JÚNIOR RONEI LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:, MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

OAB:21363/O

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Certifico e dou fé que, o Ministério Público apresentou suas alegações 

finais na ref. 107.

 Diante do exposto, em cumprimento ao item 7.35.11.1 da CNGC, abro 

vistas dos autos ao Defensor(a) do denunciado(a) para as alegações 

finais no prazo legal.

É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 14 de abril de 2020.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 110890 Nr: 1600-19.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONH HERBERT DA SILVA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia e, por 

conseqüência, ABSOLVO o acusado JONH HERBERT DA SILVA MORAIS, 

qualificado nos autos, da prática dos delitos tipificados no artigo 129, §9º 

e artigo 147, cabeça, c/c artigo 61, inc. II, “f”, na forma do artigo 69, todos, 

do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo 

Penal. Comunique-se aos órgãos de praxe, inclusive os institutos de 

identificação, bem como à POLITEC e ao INFOSEG. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, promovendo-se as baixas e anotações devidas. 

Sem custas. Publique-se; Registre-se; Intimem-se; Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105275 Nr: 8776-83.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Leal de Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Certifico e dou fé que, o Ministério Público apresentou suas alegações 

finais na ref. 99.

 Diante do exposto, em cumprimento ao item 7.35.11.1 da CNGC, abro 

vistas dos autos ao Defensor(a) do denunciado(a) para as alegações 
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finais no prazo legal.

É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 17 de abril de 2020.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000430-29.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELIZIANE FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000430-29.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: MARIA ELIZIANE FERREIRA DA SILVA Vistos, 

etc. Cumpra-se conforme requerido pela parte Exequente, liberando em 

seu favor os valores depositados aos autos. Intime-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001617-04.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GIDIANE SANTOS PAIXAO (TESTEMUNHA)

EUGENIO CARLOS DA SILVA MAZZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001617-04.2019.8.11.0010. REQUERENTE: EUGENIO CARLOS DA SILVA 

MAZZINI TESTEMUNHA: GIDIANE SANTOS PAIXAO REQUERIDO: ZURICH 

MINAS BRASIL SEGUROS S.A., VIVO S.A. Vistos, etc. Ante a justificativa 

apresentada, defiro a redesignação da audiência. Intimem-se. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001057-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001057-96.2018.8.11.0010. EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXEQUENTE: MARIA ALVES DA SILVA 

Vistos, etc. Certifique-se quanto o decurso do prazo para pagamento 

espontâneo. No mais, Intime-se a parte Exequente, para no prazo de 5 

dias, manifestar-se acerca do prosseguimento do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-41.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000430-41.2019.8.11.0048 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 17 de abril de 2020. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001029-60.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA TABOSA PRATES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB: 

MT13680-O Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/06/2020 Hora: 11:20 , devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002074-36.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LOTERICA SAO PEDRO DA CIPA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 31337545 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 31337545 .

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000952-56.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS AGUILAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))
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ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000952-56.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSE CARLOS AGUILAR 

EXECUTADO: OI MÓVEL S/A Vistos. Certifique-se a Secretaria se houve o 

regular cumprimento do ofício expedido no ID nº 28293175. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002398-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTENIR CARVALHO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002398-60.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: VALTENIR CARVALHO FERREIRA Vistos. 

Indefiro o pedido retro, haja vista que a suspensão do processo não se 

coaduna com os princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, em 

especial o da celeridade. Isto posto, intime-se o exequente para 

impulsionar o feito, em 10 (dez) dias. Diligências necessárias. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-41.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000430-41.2019.8.11.0048. REQUERENTE: MARIANA ROSA FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Sem prejuízo, considerando 

o requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita, aliado ao 

documento do ID nº 31304167, nos termos do disposto art. 98 do Código 

de Processo Civil, bem como do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, 

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, sendo isentada do pagamento 

das custas processuais. RECEBO o recurso inominado interposto já que 

se vislumbra os pressupostos de admissibilidade recursais, conforme 

enunciado 166 do FONAJE e artigo 42 da Lei 9.099/95, apenas com efeito 

devolutivo. Remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal. Intimações e 

diligências necessárias. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001296-66.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIANE MARIA PEIXOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001296-66.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME REQUERIDO: LIDIANE MARIA PEIXOTO Vistos. DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita a recorrente, sendo isentada do pagamento 

das custas processuais. RECEBO o recurso inominado interposto já que 

se vislumbra os pressupostos de admissibilidade recursais, conforme 

enunciado 166 do FONAJE e artigo 42 da Lei 9.099/95, apenas com efeito 

devolutivo. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez), caso ainda não realizado Após, 

Remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal. Intimações e diligências 

necessárias. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000291-43.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE OLIVEIRA GOMES GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000291-43.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: LUCIANA DE OLIVEIRA GOMES 

GONCALVES VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de execução de sentença, 

nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio 

de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do 

CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo 

assinalado não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. 

Não havendo procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se 

incluindo a multa e expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo, observando-se a 

impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o 

interesse da parte executada em comparecer à audiência para tentativa 

de conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. 6 - Atente-se para conversão da ação para 

fase de execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por 

litigância de má-fé. 7 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000899-70.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RAFAEL DE OLIVEIRA RATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000899-70.2020.8.11.0010. REQUERENTE: LUCAS RAFAEL DE OLIVEIRA 

RATTI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. 1.INDEFIRO, por ora, o pedido do ID nº 31226904, 
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com fundamento no artigo 12-A da Lei nº 9.099/95, uma vez que a 

citação/intimação foi realizada no dia 07/04/2020, iniciou-se o prazo para 

cumprimento da medida liminar no dia 08/04/2020, nos termos do artigo 218 

do CPC. 2.Aguarde-se a realização da audiência de conciliação e o 

decurso do prazo para cumprimento da medida liminar. 3. Int. Diligencie-se 

como pertinente. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002239-83.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REU)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002239-83.2019.8.11.0010. AUTOR(A): ADRIANA MARIA BARBOSA 

REU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos. Considerando que apenas à 

parte autora incumbe a ampliação do polo passivo da demanda, e que esta 

expressamente optou por ingressar com a presente demanda apenas em 

face do Município de Jaciara, indefiro o pedido ID. 27361726 Determino o 

agendamento de audiência de conciliação, conforme pauta do conciliador, 

com a posterior intimação das partes. Às providências. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002332-46.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GONCALVES XAVIER (EXEQUENTE)

ALINE MARCOLINA GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR DE OLIVEIRA MACHADO - ME (EXECUTADO)

JURANDIR DE OLIVEIRA MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002332-46.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ALINE MARCOLINA 

GONCALVES DA SILVA, EDUARDO GONCALVES XAVIER EXECUTADO: 

JURANDIR DE OLIVEIRA MACHADO - ME, JURANDIR DE OLIVEIRA 

MACHADO Vistos. Defiro o pedido da executada e, em consequência, 

concedo o prazo de 10 (dez) dias para que junte aos autos o "laudo 

informativo" apto a demonstrar o cumprimento da obrigação de fazer. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010432-12.2012.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA APARECIDA LIMA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010432-12.2012.8.11.0010. EXEQUENTE: FABIANA APARECIDA LIMA DA 

CRUZ EXECUTADO: OI S.A Vistos. DEFIRO o pedido formulado no ID nº 

31000446, por conseguinte, determino a expedição de alvará judicial em 

favor da parte executada (OI S.A), para levantamento dos valores 

depositados (c.f ID nº 30656688). Defiro, também, a expedição de alvará 

judicial em nome do procurador ou transferência de valores em conta de 

titularidade do advogado, desde que este tenha poderes específicos para 

tal finalidade. Por fim, quanto ao petitório do ID nº 31282299, as certidões 

de crédito deverão ser emitidas da seguinte forma, conforme 

anteriormente requerido na petição do ID nº 27482459. - R$19.677,60 

(dezenove mil seiscentos e setenta e sete reais e sessenta centavos) à 

exequente em seu nome; - R$11.244,33 (onze mil duzentos e quarenta e 

quatro reais e trinta e três centavos) ao Advogado da exequente 

correspondendo aos honorários sucumbenciais e contratuais. Diligências 

necessárias. Após, remetam-se os autos ao arquivo. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000048-31.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA RAMOS MESTRE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000048-31.2020.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: ANA LUCIA RAMOS MESTRE Vistos, etc. 1. Conclui-se 

que o referido bem está na realidade servindo a Executada diariamente. 

Assim, não resta outra conclusão se não a de que a motocicleta indicada 

compõe o patrimônio da Executada, estando apta a ser atingida pela 

presente execução. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PENHORA DE VEÍCULO. EMBARGOS DE 

TERCEIRO. PROVA DA PROPRIEDADE. 1. A comprovada posse exclusiva 

do bem móvel prevalece sobre o seu registro junto ao DETRAN, haja vista 

que a transferência se opera com a tradição. 2. Hipótese em que o 

contexto probatório demonstra que o veículo penhorado na execução, 

embora registrado no nome da embargante, é utilizado exclusivamente 

pelo executado. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 

70083882373, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em: 15-04-2020). Relativamente à ordem de 

penhora a recair sobre a motocicleta HONDA/NXR160 BROS, Placa 

QCF-0747, não verifico qualquer impenhorabilidade sobre este bem, vez 

que não restou configurado que a motocicleta enquadra-se como 

instrumento necessário ou útil ao exercício da profissão da executada. 

Ante o exposto, DEFIRO o pedido ID. 29992339. 2. Intime-se a Executada 

para, em 5 dias, apresentar bens à penhora. 3. Caso sejam indicados 

bens, intime-se a parte Exequente para manifestar no mesmo prazo. 4. 

Não sendo indicados bens, fica desde já determinada a expedição de 

MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E REMOÇÃO da motocicleta 

HONDA/NXR160 BROS ESDD– 2019/2019, Cor Vermelha, Placa QCF-0747, 

podendo ser localizado no endereço indicado pelo Exequente (ID. 

29992339). 5. Fica nomeado o Exequente como depositário da motocicleta, 

devendo o mesmo ser entregue em suas mãos. 6. Lavrado o auto, 

certifique-se o interesse da Executada na realização de audiência de 

conciliação, oportunidade na qual poderá oferecer embargos. 7. Sem 

prejuízo das medidas acima, deve o Sr. Oficial de Justiça proceder à 

avaliação do referido bem, e, com a juntada do auto de avaliação, 

intimem-se as partes para sobre ele se manifestarem no prazo de 5 dias. 

8. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000800-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SANTOS DA PAZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000800-71.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: VANESSA SANTOS DA PAZ 

EXECUTADO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos. Indefiro o pedido 

retro, uma vez que a execução foi extinta com fundamento no art. 53, § 4º 

da Lei 9.099/95, sendo essencial para seu desarquivamento a indicação 

de bens passíveis de penhora, o que não ocorreu no caso dos autos, 

neste sentido, transcrevo a ementa do seguinte julgado: RECURSO 

INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. BENS DO DEVEDOR NÃO 

LOCALIZADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FULCRO NO ART. 53, 

§4º, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. Cuida-se de execução de 

título judicial, tendo a execução restado frustrada diante da inexistência de 

bens passíveis de penhora. Extinção do processo, com esteio no art. 53, 

§4º, da Lei 9.099/95, que merece ser mantida, tendo em vista a 

inexistência de bens ou ativos financeiros que possam satisfazer o 

crédito do exequente, bem como ante a ausência de previsão de 

suspensão da execução no rito estabelecido pela Lei 9.099/95, motivado 

pela afronta à celeridade, disposta no caput do art. 2º do referido diploma 

processual. Ademais, cumpre esclarecer que no rito do Juizado Especial 

Cível, em razão dos princípios da informalidade, celeridade e economia 

processual, a natureza jurídica da extinção prevista na Lei 9.099/95, não 

tem a mesma natureza daquela destacada no art. 924 do CPC, uma vez 

que a previsão do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, possibilita a extinção para 

simplificar o funcionamento do juizado, mas não obsta que a ação seja 

desarquivada a qualquer tempo, desde que não atingida pela prescrição, 

no caso de localização posterior de bens. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível, Nº 71008291072, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em: 

29-05-2019). Diante disso, tornem os autos ao arquivo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001601-50.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINETE BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001601-50.2019.8.11.0010. REQUERENTE: JOSINETE BEZERRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Considerando que a 

obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com 

fulcro no que dispõem os arts. 924, inc. II, e art. 925, ambos do CPC, 

autorizando que a parte postulante proceda ao levantamento dos valores 

vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial, 

a ser expedido em nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que 

este tenha procuração especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. Sentença 

publicada e registrada pelo sistema eletrônico PJE 2.0. Intimem-se. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001598-95.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA ROSANA MONTEIRO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001598-95.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: FLAVIA ROSANA MONTEIRO 

DE OLIVEIRA EXECUTADO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõem os arts. 924, inc. II, e 

art. 925, ambos do CPC, autorizando que a parte postulante proceda ao 

levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a expedição do 

competente Alvará Judicial, a ser expedido em nome do beneficiário ou de 

seu advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. 

Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. Sentença publicada e registrada pelo sistema eletrônico PJE 

2.0. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002833-97.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL AUGUSTO PRESTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMARA LARRANHAGAS MAMEDES OAB - MT21166-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002833-97.2019.8.11.0010. REQUERENTE: JOEL AUGUSTO PRESTES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Trata-se de recurso de 

embargos de declaração interposto pela parte reclamante JOEL AUGUSTO 

PRESTES contra sentença proferida no presente feito. Em breve síntese 

da lide cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de 

indenização por danos morais, alegando a parte promovente que não 

possuía nenhum negócio junto à promovida, entretanto, foi surpreendido 

ao tomar conhecimento de que em decorrência de uma simulação de 

financiamento junto a requerida, apresentou o documento de seu veículo, 

no entanto, não anui com a simulação e seu veículo foi incluído 

indevidamente no gravame de nº 12439136/PR, constando como veículo 

alienado. O reclamante ingressou com os presentes Embargos de 

Declaração contra a sentença proferida por entender que a decisão não 

fundamentou devidamente quanto a redesignação da audiência, contudo é 

meramente protelatório. Haja vista que, o ponto apresentado foi analisado, 

enfatiza-se que não se prestam os embargos para rediscutir questão já 

apreciada. Cuida lembrar que o magistrado não está obrigado a responder 

a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos 

suficientes para, com segurança, proferir se veredicto, de forma 

fundamentada e desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, 

pois, está ele protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, 

portanto, obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer 

dos litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e 

argumentos por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio STF, ao 

exame da Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de Mello: 

Embargos de declaração Caráter infringente Inadmissibilidade Inocorrência 

dos pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. Os embargos 

de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de 

declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os 

pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, 

com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado 

com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a 
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controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de 

embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de 

esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, contradição ou 

omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o 

julgado.? (Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse 

sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial 

dominante: É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior 

reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, 

em conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração 

substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do 

CPC?. (RSTJ 30/412). Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, opino pelo conhecimento dos embargos de declaração, porque 

são tempestivos e no mérito opino pelo NÃO ACOLHIMENTO, com fulcro no 

artigo 1.022, I, II e III do CPC/15, rejeito os embargos de declaração 

opostos, ante a falta de contradição, omissão e obscuridade da sentença. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001506-20.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLAIME RAQUEL RAMOS PONCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001506-20.2019.8.11.0010. REQUERENTE: FLAIME RAQUEL RAMOS 

PONCE REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos e etc, Dispenso o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de 

embargos de declaração opostos por OI MÓVEL S/A, contra sentença 

proferida no presente feito, que lhe move FLAIME RAQUEL RAMOS 

PONCE. Consoante ao embargo da parte ré, pretende, pela via dos 

aclaratórios, requer a apreciação do pedido de justiça gratuita. Verifico 

que as razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a 

sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, não 

reconhecendo sua tese, sustentada na peça de resistência. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Não 

obstante seja desnecessário qualquer esclarecimento adicional, já que os 

argumentos apresentados pela parte embargante foram analisados em 

sua integralidade, o apontamento restritivo tido como preexistente, tão 

alardeado, fora objeto de processo judicial nº 1001505-35.2019.8.11.0010, 

julgado por este Juizado Especial, oportunidade em que reconhecida a 

ilegalidade do débito ali discutido, portanto, tornando inaplicável a súmula 

385 do STJ. Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios na 

decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o 

único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante 

do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002141-98.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FARIAS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002141-98.2019.8.11.0010. REQUERENTE: MARCELO FARIAS MACHADO 

REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, 

QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA Vistos etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por MARCELO FARIAS MACHADO, em desfavor de SUL 

AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e QUALICORP 

ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Relata a parte autora ser usuária 

dos serviços da parte ré, tendo sofridos diversos reajustes no preço do 

plano de saúde contratado, requerendo assim a nulidade de cláusula 

contratual, bem como restituição dos valores pagos a título de reajustes. 

Em contestação alegam as partes reclamadas, em síntese, que inexiste 

ilegalidade em sua conduta, tendo em vista que os reajustes decorrem de 

variação da faixa etária e variação dos custos médicos e hospitalares ou 

financeiro anual, inexistindo dever de indenizar, pugnando ao final pela 

improcedência da demanda. Inexistindo preliminares, passo a análise do 

mérito da demanda. É o breve relato. Decido. DA PRESCRIÇÃO – 

RECONHECIMENTO PARCIAL A pretensão autoral possui dois vértices. No 

primeiro, busca a nulidade de cláusula contratual, referente previsão dos 

reajustes. No segundo, busca a restituição dos valores decorrentes de 

suposta abusividade nos reajustes. Tal compreensão é essencial para 

que se possa verificar, dentro da pretensão autoral o que poderá ser 

atingido pela prescrição. No caso dos autos o prazo prescricional 

aplicável ao pedido de restituição de valores é o trienal, previsto no artigo 

206, § 3º, IV do Código Civil, consoante posicionamento jurídico adotado 
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pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 610, 

assim ementado: Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de 

assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração 

de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos 

(art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002), 

observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002. Considerando 

que a presente demanda foi ajuizada em 13/09/2019, qualquer pretensão 

autoral que recaia em período anterior 13/09/2016 resta prescrito. Sendo 

esta a data a ser utilizada para fins de verificação de eventuais 

diferenças dos reajustes realizados. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que NÃO assiste 

razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Não obstante a inversão do ônus da prova, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, esta não libera a parte autora da 

comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito que pleiteia. Ora, 

não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da 

prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a reclamada 

a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Outro não é o 

entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, 

exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do 

ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência 

do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que 

o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 

caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 

a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora sustenta a realização de reajustes ilegais pelas partes rés, 

afirmando se tratar de cláusula abusiva. De início, verifica-se ausência de 

qual qualquer abusividade nas normas que preveem o reajustamento de 

valores oferecidas pela Operadora, ora parte ré, tendo em vista que se 

encontram regulamentados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 

– ANS. Nos planos de saúde existem, atualmente, dois tipos possíveis de 

aumentos nas contraprestações pecuniárias: (a) Reajustes Financeiros 

Anuais, calculados com fundamento nas variações dos custos 

médico-hospitalares e inflacionários e limitados à periodicidade mínima de 

12 (doze) meses e (b) Reajustes por Variação de Faixa Etária do 

beneficiário, que ocorre cada vez que o titular ou o dependente atinge uma 

idade que represente o início de uma nova faixa etária predefinida em 

contrato. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do 

julgamento do REsp. 1.568.244/RJ, submetido ao regime de recursos 

repetitivos (art. 1.036 do CPC), fixou tese no sentido de que: “o reajuste de 

mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança 

de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão 

contratual (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos 

governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais 

desarrazoados ou aleatórios que, concretamente, e sem base atuarial 

idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. No 

caso concreto, o contrato trazido aos autos no id 23909193 traz cláusula 

específica indicando os percentuais de aumento para cada faixa etária, o 

que demonstra ausência de abusividade do aumento objurgado. No que 

tange aos reajustes financeiros anuais, calculados com fundamento nas 

variações dos custos médico e hospitalares (VCMH), tais reajustes 

também apresentam previsão contratual, conforme se da cláusula 17, do 

referido contrato. Ademais, verifico que a parte autora não trouxe aos 

autos qualquer tipo de documento que demonstre a suposta abusividade. 

Incumbe a parte reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto 

aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do 

CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE 

SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE ANUAL. LIVRE PACTUAÇÃO. AUSÊNCIA 

ABUSIVIDADE CONTRATUAL Trata-se de ação revisional através da qual 

a parte autora postula a declaração de nulidade da cláusula que prevê 

reajustes anuais em percentuais acima da inflação ou superiores aos 

previstos pela ANS, julgada improcedente na origem. Os contratos de 

seguro e de planos de assistência à saúde devem se submeter às 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que 

tratam sobre relações de consumo, nos termos do artigo 3º, §2º, da 

legislação consumerista, bem como em face do disposto na Súmula 608 do 

colendo Superior Tribunal de Justiça. A Lei Federal nº. 9.656/98, 

especialmente em seu artigo 35-E, §2º, dispõe que os reajustes dos 

valores das mensalidades dos planos de saúde deverão ser realizados de 

acordo com as normas da ANS. No caso telado, o contrato objeto da 

discussão dispõe, nas cláusulas 16 e 17 (fls.264/267) o reajuste 

decorrente da sinistralidade e das variações dos Custos Médicos 

Hospitalares (VCMH), não se verificando no contrato a previsão de 

reajuste decorrente de alteração da faixa etária. Ademais, autor completou 

sessenta anos ainda em 2011, não se verificando que os reajustes 

praticados a partir de 2012 tenham se dado por conta da alteração da 

faixa etária do segundo autor e sim de forma anual em decorrência da 

variação dos custos médicos e hospitalares, na forma prevista na 

cláusula 16.9 do contrato (fl. 265) Assim, não havendo abusividade nos 

índices aplicados às mensalidades, já que balizados no contrato vigente 

entre as partes e devidamente controlado pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar, é de ser mantida a sentença de improcedência da ação. 

APELAÇÃO DESPROVIDA(Apelação Cível, Nº 70082627613, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em: 05-03-2020) Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que não houve abuso na conduta da parte ré quando da 

realização dos reajustes e, consequentemente, não há ato ilícito 

caracterizado que autorize uma indenização por danos materiais. 

Inexistindo ato ilícito praticado pela parte reclamada, indevida será a 

indenização por danos morais e materiais pleiteadas pela parte 

reclamante. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Declaro prescrito os valores referentes aos 03 (três) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação, com fundamento no artigo 487, 

inciso II do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001760-90.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

José Pedro de Alcântara Jr OAB - MT12001-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REU)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001760-90.2019.8.11.0010. AUTOR(A): REVITALIZAR COMERCIO DE 

PECAS E SERVICOS LTDA - ME REU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 
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9099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Cuida-se de Ação 

Monitória, ajuizada por REVITALIZAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 

LTDA - ME, em face de MUNICÍPIO DE JACIARA - MT. Pretende a parte 

autora que a parte ré seja compelida em realizar o pagamento das 

despesas com o fornecimento de materiais para o Município de Jaciara, 

decorrente de pregão presencial, os quais afirma não terem sido 

adimplidos. Em defesa alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

incompetência do Juizado Especial, afirmando no mérito ausência de 

comprovação da entrega das mercadorias, pugnando ao final pela 

improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar incompetência do Juizado Especial, sob o fundamento 

de não cabimento de Ação Monitória nesta justiça especializada, haja vista 

tratar de matéria já superada pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Necessário se faz, trazer o teor do artigo 2º da Lei 12.153/2009, 

que diz: “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos”. Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, editou a resolução nº 004/2014/TP, ao passo que seu art. 

1º, § 1º, IX, prevê a competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública para o processamento da ação monitória, nesses termos: Art. 1º 

(...) “§ 1º. Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

na Justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor 

máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: 

(...) IX – anulatórias, declaratórias, monitórias, obrigações de fazer, de dar 

e de não fazer; (...)” (destaquei) Outrossim, preceitua o artigo 2°, § 4º da 

Lei 12.153/2009, que “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da 

Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Ainda, estão autorizadas 

a figurar no polo ativo da demanda, “as pessoas físicas e as 

microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006” (artigo 5º, I, da Lei 

12.153/2009). Eis o entendimento do Tribunal da Justiça de Mato Grosso, 

quando da análise de caso análogo, vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA — AÇÃO MONITÓRIA — VALOR DA CAUSA INFERIOR A 

SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — SOCIEDADE SIMPLES DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA — PESSOA JURÍDICA QUE 

SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE — LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA PARA DEMANDAR NO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — COMPETÊNCIA CONHECIDA 

— JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA —— 

COMPETÊNCIA AFASTADA — CONFLITO IMPROCEDENTE. A sociedade 

simples de prestação de serviços de advocacia possui legitimidade ativa 

para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão de se 

enquadrar na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, 

nos termos do artigo 3º, caput, primeira parte, da Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006, e artigo 18, § 5º -C, VII da mesma Lei; 

bem como do artigo 15, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906, de 4 de 

julho de 1994; e da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018. Logo, 

compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar. 

Conflito julgado improcedente. (N.U 1015001-98.2018.8.11.0000, 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES 

BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 17/01/2020) Logo, tendo o 

presente feito apresentado valor da causa, limitada a sessenta (60) 

salários mínimos, bem como tratando-se a parte autora de microempresa, 

portanto, apta a litigar nesta justiça especializada, verifica-se que 

presente feito deve ser submetido à análise e julgamento deste Juizado 

Especial da Fazenda Pública, o qual possui competência absoluta. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte autora. De 

toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é saber se a parte 

autora faz jus ao recebimento dos valores das Notas Fiscais que 

instruíram a presente ação monitória, no valor total de R$ 21.043,12 (vinte 

e um mil, quarenta e três reais e doze centavos). Angularizada a relação 

processual, o Município de Jaciara se defendeu sustentando que os 

documentos juntados não comprovam o alegado crédito, processo 

licitatório, bem como o entrega dos materiais. De início, verifica-se que a 

parte autora apresentou como documentos da dívida as Notas Fiscais e 

supostas solicitações realizadas pela parte ré, trazidas com a exordial. 

Nessa senda, oportuno se faz destacar que a ação monitória, introduzida 

no ordenamento jurídico pátrio pela Lei n. 9.079/1995, visa a acelerar a 

formação do título executivo, tratando-se de processo de conhecimento, 

com procedimento especial de cognição sumária. Conforme dispõe o art. 

700 do Código de Processo Civil, para o ajuizamento da ação monitória 

deve haver prova escrita, sem força executiva, a partir da qual pretenda a 

parte autora receber soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de 

bem móvel. Assim, resta analisar se tais documentos constituem a prova 

escrita sem eficácia de título executivo referida no citado diploma legal. Em 

detida análise dos autos, verifica-se ausência de comprovação da entrega 

das mercadorias, tendo em vista ausência de assinatura de recebimento 

nas Notas Fiscais trazidas. Eis o entendimento dos tribunais pátrios, no 

que toca a ausência de assinatura das Notas Fiscais, vejamos: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

MONITÓRIA. I. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. II. 

Alegação de inépcia da inicial que não merece guarida. III. A apresentação 

de nota fiscal sem comprovante de entrega de mercadoria é documento 

que, de forma isolada, não se sustenta para o manejo da ação monitória. 

IV. Imperativa, assim, a procedência dos embargos à monitória. V. 

Litigância de má-fé. Descabida a aplicação da penalidade à embargante. 

VI. Sucumbência redimensionada. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082535071, Décima Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 

24-10-2019 Desta forma, cabia à parte demandante da ação comprovar, 

por meio de prova escrita, a existência de crédito, porquanto sem os quais 

descabe o ajuizamento da ação monitória. Ademais, conquanto as notas 

fiscais que amparam a inicial sugestionem a existência de negócio jurídico 

entre as partes, em razão da ausência de entrega das mercadorias, 

inexiste nos autos qualquer outro elemento a amparar a aludida 

negociação, ou seja, inexiste a comprovação de que os bens efetivamente 

foram entregues em favor da parte reclamada, ou solicitadas pela mesma, 

haja vista ausência de assinatura nas supostas solicitações. Logo, é 

dever da parte instruir a inicial com os documentos necessários a 

demonstração do seu direito, nos termos do que preceitua o art. 373, I, do 

CPC. Assim, em restando ausência de comprovação da entrega dos bens 

e da negociação entabulada entre as partes, a improcedência dos pedidos 

da inicial é medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, ACOLHO os 

embargos monitórios e JULGO IMPROCEDENTE, com base no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil o pedido formulado na presente ação. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002871-12.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANIELI BOSSI 38631286800 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO KHATTAR GALLI OAB - SP253367 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002871-12.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ELIETE DE SOUZA BARROS 

REQUERIDO: ANIELI BOSSI 38631286800 Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por ELIETE DE SOUZA BARROS, em desfavor de ANIELI 

BOSSI 38631286800. Relata a parte autora ter acessado o site 

pertencente a parte ré, a fim de obter visto canadense, porém, afirma que 

foi ludibriada, momento em que pensou estar obtendo o visto diretamente 

no site oficial do Canadá, quando em verdade se tratava de agência de 

assistência na obtenção do visto. Assevera que buscou o cancelamento 

do débito, porém, sem sucesso, pugnando pela cessação da cobrança e 

indenização por danos morais. Tutela de urgência deferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

ilegitimidade passiva e carência da ação, afirmando no mérito a 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

da demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar 

de ilegitimidade passiva arguida, tendo em vista que a parte autora afirma 

ter realizado a transação junto à parte ré, restando analisar a 

documentação encartada nos autos, a fim de verificar a existência de 

responsabilidade da parte demandada no evento danoso. Ainda, a 

carência de ação é o não preenchimento de todas as condições de ação 

pelo autor, ante a necessidade que a parte tem de ingressar em juízo para 

ter sua pretensão amparada. Desta feita, ao apontar possível falha no 

serviço prestado pela parte reclamada, mostra-se evidente o interesse de 

agir da parte autora. Rejeito a preliminar suscitada. Ultrapassada a fase 

das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que NÃO assiste razão à parte autora. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Não obstante a inversão do ônus da prova, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, esta não libera a parte autora da 

comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito que pleiteia. Ora, 

não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da 

prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a reclamada 

a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Outro não é o 

entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, 

exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do 

ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência 

do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que 

o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 

caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 

a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora sustenta ter realizado transação junto a parte ré, a fim de 

obter visto para o Canadá. De início, verifica-se que a parte autora 

realizou a solicitação junto ao website https://etacanadavisa.com.br, o 

qual apresenta a seguinte informação em sua página inicial: Agência da 

eTA para Assistência à Viagem e Processo de Visto Bem vindo ao eTA 

Canadá – uma agência online que fornece assistência para obter a 

Autorização Eletrônica de Viagem eTA requisitada para viajar para o 

Canadá. A partir de 15 de Março de 2016 os cidadãos de todos os países 

que são isentos de visto para viajar para o Canadá, assim como os 

residentes permanentes legais dos Estados Unidos, devem obter uma 

autorização de visto de viagem eTA antes de entrar no Canadá. Logo, não 

há como prosperar a tese autoral de que acreditava estar no site oficial do 

Governo do Canadá (www.Canada.ca), tendo em vista que o domínio de 

topo para país delegado é totalmente diverso, bem como a informação de 

se tratar de agência de viagem é de fácil compreensão, não sendo capaz 

de induzir o homem médio a engano. Ademais, consta no link 

https://etacanadavisa.com.br/aviso-de-privacidade/, que se trata de 

empresa sediada fora do Brasil, vejamos: Quem somos? ESTA 

Authorization LCC (“O site”). Detalhes de contato com Esta Authorization 

LCC País: USA Endereço: 4045 Sheridan Avenue #248 Miami Beach, FL 

33140 Website: https://www.etacanadavisa.com.br/ Ainda, verifica-se 

q u e  o  w e b s i t e  d a  p a r t e  r é  a p r e s e n t a  a  U R L 

https://evisa-canada-online.com/, bem como os seguintes dados: 

VISAFAST ASSESSORIA & CONSULTORIA - CNPJ 24.565.008/0001-63 – 

Rua João Cachinê, 40 Jardim Petrópolis - Campinas/SP. Telefone: 19 9999 

28375 Logo, não há dúvidas de que a transação não fora realizada junto a 

parte ré. Ademais, verifico que a parte autora não trouxe aos autos 

qualquer tipo de documento que demonstre a suposta conduta abusiva da 

parte reclamada. Outrossim, a parte demandante sequer trouxe aos autos 

as supostas cobranças ocorridas ou a tão alardeada transação realizada 

junto a parte demandada, não havendo qualquer indício de que esta última 

tenha lhe causado danos. Incumbe a parte reclamante provar a 

veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito 

nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Corroborando: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DA PROVA DA 

AUTORA. APLICAÇÃO DO ART. 333, I, DO CPC. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A autora relatou que era cliente da Claro 

S/A, através de contratação de telefone móvel pré-pago, migrando para 

linha pós-paga, aduzindo ter contratado, também, o serviço Claro TV. 

Afirmou que por problemas financeiros, em julho de 2014, solicitou o 

cancelamento dos dois serviços e que, não obstante, a ré seguiu 

efetuando cobranças. Postulou que a requerida cesse a cobrança de 

ambos os serviços, bem como o cancelamento dos débitos, indenização 

por danos morais e que a ré se abstenha de incluir seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. 2. Ainda que seja caso de inversão do ônus da 

prova, pois nítida a relação de consumo existente entre as partes, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII, do CDC, cabia à autora demonstrar os fatos 

constitutivos de seu direito, a teor do art. 333, I, do CPC. 3. A prova 

produzida pela autora é frágil à conclusão de cancelou a TV por 

assinatura, assim como que vem sendo importunada com cobranças 

indevidas. A prova colhida aponta para o pedido de cancelamento apenas 

do serviço de telefonia móvel em 12.08.2014, com migração da linha 

pós-paga para a linha pré-paga, bem como que a cobrança pelo serviço 

de telefonia diz respeito ao período proporcional de uso, de 23/07/2014 a 

11/08/2014. 4.Ausente conduta ilícita da parte ré, não há falar procedência 

dos pedidos. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71005530142, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins 

Facchini, Julgado em: 01-10-2015) Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que não houve qualquer conduta abusiva da 

parte ré e, consequentemente, não há ato ilícito caracterizado que autorize 

indenização. Inexistindo ato ilícito praticado pela parte reclamada, indevida 

será a indenização por danos morais. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Revogo a tutela de urgência deferida 

nos autos. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 
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partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001715-86.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO THOME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS SALVIANO DE LIMA (REQUERIDO)

ADESIO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001715-86.2019.8.11.0010. REQUERENTE: LUIZ ALBERTO THOME 

REQUERIDO: ELIAS SALVIANO DE LIMA, ADESIO NASCIMENTO Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por LUIZ ALBERTO THOME, em 

face de ELIAS SALVIANO DE LIMA e ADESIO NASCIMENTO. Alega a parte 

reclamante, em síntese, ser credora da importância total de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais), não adimplida pelas partes reclamadas, referente venda 

de um veículo. Em que pese as partes rés tenham comparecido em 

audiência de conciliação e, devidamente cientificadas de que deveriam 

apresentar a contestação no prazo legal, conforme se infere do termo da 

assentada lançado no id 28537954, verifica-se que as mesmas se 

quedaram inertes, não apresentando contestação. Inexistindo 

preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve relato. 

Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. De toda forma, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. As partes reclamadas, embora 

cientes de que deveriam apresentar contestação, não apresentaram 

defesa, razão pela qual entendo que a decretação da sua revelia no 

presente caso é medida de rigor. Destaco o teor do Enunciado nº 04 do 

Estado de Mato Grosso e também a Súmula 11 dos Juizados Especiais, as 

quais estabelecem que: Enunciado 4 – A Contestação será apresentada 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob 

pena de Revelia. SÚMULA 11: A contestação será apresentada no prazo 

de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de 

revelia. Assim, em se tratando de Juizado Especial, a ausência de 

contestação implica em revelia da parte promovida. O artigo 344, do 

Código de Processo Civil, preleciona: Art. 344. Se o réu não contestar a 

ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pelo autor. Entretanto à revelia não produzirá efeitos 

se as alegações da parte autora estiver em contradição com as provas 

dos autos, nesses termos: Art. 345. A revelia não produz o efeito 

mencionado no art. 344 se: (...) IV - as alegações de fato formuladas pelo 

autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova 

constante dos autos. Assim, como a revelia das partes rés importa em 

confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, a procedência do pedido se 

impõe, máxime quando não infirmados pelas provas existentes nos autos. 

Nada há na convicção deste juízo que justifique a não aplicação do 

dispositivo legal acima mencionado, tendo em vista que a ausência de 

contestação e documentos aptos a contrapor os fatos alegados pela parte 

autora na exordial. Assim, uma vez que a partes demandas não 

produziram qualquer prova ou se manifestaram nos autos para 

defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso com a demanda, 

de modo que a decretação da revelia com o aproveitamento de todos os 

seus efeitos é medida que se impõe. Com efeito, a parte autora afirma ser 

credora das partes reclamadas, restando saldo a quitar pelas mesmas no 

importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), referente alienação de um 

automóvel. Outrossim, as partes demandadas não conseguiram inibir os 

fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial, nos termos 

do que prevê o art. 373, II, do CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENSINO 

PARTICULAR. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE 

FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA 

AUTORA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 373 DO CPC/15. AUSÊNCIA 

DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. Cobrança 

relativa às mensalidades do contrato de prestação de serviços 

educacionais firmados entre as partes. O ônus de comprovar o 

pagamento de uma obrigação é do devedor, cabendo ao credor apenas a 

prova da existência da dívida, instrumentalizada por documento particular, 

consoante estabelece o artigo 320 do Código Civil. Isto porque, nas ações 

de cobrança a prova do adimplemento da obrigação constitui fato 

impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor que, por sua vez, 

deverá amparar a lide com prova escorreita da contratação, ex vi legis, do 

artigo 373, incisos I e II, do CPC/15. Precedentes do colendo Superior 

Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082688912, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni 

Conti, Julgado em: 24-10-2019 Diante dos fatos e provas, tenho desta 

forma que devem a partes reclamadas adimplir com sua obrigação de 

pagar quantia certa, respondendo pelo pagamento dos valores. 

DISPOSITIVO Pelo exposto, DECRETO A REVELIA das partes promovidas 

e, julgo PROCEDENTE com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil do pleito autoral, para o fim de 

condenar as partes rés, solidariamente, ao pagamento da dívida 

inadimplida, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE desde o vencimento e 

acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação válida. Valor que 

deverá ser apurado através de simples cálculo aritmético. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002722-16.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO VINICIO BORBA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002722-16.2019.8.11.0010. REQUERENTE: TIAGO VINICIO BORBA DE 

SOUZA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação de 

indenização de danos morais proposta por TIAGO VINICIO BORBA DE 

SOUZA, em desfavor de CLARO S.A. Relata a parte autora que sofreu 

cobrança indevida, tendo em vista alteração unilateral do valor de seu 

plano telefônico pela parte ré, pugnando ao final pela declaração 

restituição dos valores e indenização de danos morais. Em contestação 

alega a parte reclamada, em síntese, que a cobrança é devida, inexistindo 

ato ilício, afirmando não haver dever de indenizar, haja vista inexistência 

de qualquer irregularidade, pugnando ao final pela improcedência da ação. 

Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito da demanda. É o breve 

relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 
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envolvem a controvérsia, tenho que NÃO assiste razão à parte autora. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Não obstante a inversão do 

ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, esta não libera a 

parte autora da comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito que 

pleiteia. Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

a reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas 

que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Outro não é 

o entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, 

exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do 

ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência 

do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que 

o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 

caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 

a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte reclamada, 

afirmando que contratou plano telefônico no valor de R$ 84,99 (oitenta e 

quatro reais e noventa e nove centavos), sendo ofertado desconto de R$ 

15,00 (quinze reais) e R$ 5,00 (cinco reais), este último ante o pagamento 

em débito automático, porém, afirma que o valor de R$ 64,99 (sessenta e 

quatro reais e noventa e nove centavos) não fora cumprido pela pare ré. 

De início, verifica-se através do documento de id 25457826 - Pág. 4, que a 

concessão do desconto no valor de R$ 5,00 (cinco reais), fora concedido 

mediante condição de aprovação do débito automático junto a instituição 

financeira, com a qual a parte autora possui relacionamento. Ainda, tem-se 

que tal cadastramento de débito automático fora rejeitado pela instituição, 

o que foi corroborado pelo próprio comprovante de pagamento trazido com 

a exordial, através do documento de id 25457833, portanto, restando 

incontroverso que a parte autora não fazia jus ao citado desconto. Assim, 

conforme preceitua o Art. 374, III, do CPC, não dependem de prova os 

fatos admitidos no processo como incontroversos, como ocorreu no 

presente. Nesse quadro, cabe analisar a conduta da parte ré, a fim de 

verificar eventual excesso na cobrança do plano telefônico contratado 

pela parte autora. Ora, o que se verifica dos autos é que a parte 

reclamante realizou uma leitura açodada de sua fatura, não verificando a 

composição dos valores descritos no documento fiscal emitido, o qual, 

inclusive, uma parte dele foi trazido com a exordial (documento de id 

25457829 – apresenta pág. 01 de 06). Analisando detidamente os autos, 

mormente após verificação das faturas trazidas no id 28881244, verifico 

que o valor do Plano Telefônico da parte demandante possui o valor de R$ 

64,99 (sessenta e quatro reais a noventa e nove centavos), assim 

discriminados, vejamos: Claro Controle 5GB + Minutos ilimitados - R$ 16,25 

Claro Controle 5GB + Minutos ilimitados -Internet – R$ 48,74 Valor Total da 

Nota Fiscal – R$ 64,99 Ocorre, que existem 02 (dois) serviços contratados 

pela parte autora, no valor total de R$ 20,00 (vinte reais), assim 

discriminados: Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium – R$ 10,00 

Aplicativos Digitais - Claro Vídeo – R$ 10,00 Valor Total dos Serviços – R$ 

20,00 Ademais, a parte autora não nega na exordial a contratação de tais 

serviços, se limitando tão somente a informar que o valor cobrado pelo 

plano telefônico está acima do contratado. Ora, caso deseje realizar o 

cancelamento de tais serviços (Aplicativos Digitais - Claro Banca Premium 

e Claro Vídeo), deve a parte autora o fazer diretamente junto a parte ré, a 

fim de diminuir o valor de sua fatura. Logo, tendo o plano telefônico, 

frisa-se, sem a contratação de serviços adicionais, sido ofertado pelo 

valor de R$ 64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos), 

bem como sendo este o valor efetivamente cobrado pela parte ré, a título 

de plano, infere-se que inexiste qualquer abusividade no proceder da 

parte demandada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES SUPERIORES AO 

PLANO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO 

A MAIOR. ÔNUS DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO 

DE VALORES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. A alegação do 

autor de que foi cobrado e realizou pagamento de valor superior ao 

contratado não encontra respaldo probatório, à medida que não há 

comprovantes de pagamentos dos valores cobrados a maior. Assim, é 

descabida a pretensão da parte autora, uma vez que não provou o fato 

constitutivo do seu direito. 2. A inversão do ônus da prova em benefício do 

consumidor não o exime de fazer prova mínima dos fatos alegados. 

Ademais, ainda que restasse comprovada eventual cobrança indevida, 

caberia à parte autora fazer prova dos danos morais suportados a 

ensejar reparação indenizatória. 3. Já o pedido de rescisão contratual 

deve ser acolhido, pois o autor não pode ser obrigado a manter relação 

contratual com a ré. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, 

Nº 71007587017, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 20-06-2018 

Inexistindo ato ilícito praticado pela parte reclamada, indevida será a 

indenização por danos morais e materiais DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgo IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Revogo a tutela de urgência 

deferida nos autos. Sem custas nem honorários, em conformidade com o 

art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 104846 Nr: 486-21.2018.811.0018

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno de Moraes Dumbra - 

OAB:214256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Alves Pereira - 

OAB:3277-B

 DESPACHO

Cumpra-se integralmente a sentença de f. 84/85.

 Por fim, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Às providências.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002055-06.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GILDETE EVANGELISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

Intimo a parte autora acerca da decisão exarada (ID 31162939) bem como 

para manifestar o que entender de direito, no prazo legal. JUARA, 17 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000615-72.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Não definido (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ROSENI NUNES DA SILVA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

SILVANA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 CERTIDÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA PROCESSO n. 

1000615-72.2019.8.11.0018 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Capacidade]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: MINISTERIO PUBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO POLO PASSIVO: Não definido Certifico, 

em cumprimento à retro sentença constante no Id. 20095530, que nos 

autos protocolados sob o nº 1000615-72.2019.8.11.0018, em trâmite na 

Primeira Vara Cível da comarca de Juara-MT,a Dra. Márcia de Campos 

Luna, inscrito na OAB/MT n. 12418 foi nomeada defensora dativa para 

defender os interesses da parte requerida.Certifico, ainda, que o(a) MM.(ª) 

Juiz(a) de Direito arbitrou os honorários advocatícios no importe de 1 

(uma) URH/2020, na data de , equivalente a R$ 970,12 (novecentos e 

setenta reais e doze centavos) ,a serem pagos pelo Estado de Mato 

Grosso. Em relação ao que foi determinado, é o que me cumpre 

determinar. Juara, 14 de abril de 2020 Maria Carla Rezende Figueiredo 

Gestora Judiciária Assinado Eletronicamente

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 95301 Nr: 4251-34.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valeria de Araujo Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, Toni Fernandes Sanches - OAB:19529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 Vistos etc.

Diante do laudo juntado aos autos, intimem-se as partes para se 

manifestarem no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito.

Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Considerando a Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns 

judiciais do Estado de Mato Grosso, SERVIRÁ CÓPIA DA PRESENTE 

DECISÃO COMO, MANDADO de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA 

PRECATÓRIA, e OFÍCIO no que couber, priorizando a comunicação de 

forma eletrônica.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000085-34.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS DOMINGUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS GALVAO DOMINGUES OAB - MT19296-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 1ª VARA CÍVEL DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 MANDADO DE NOTIFICAÇÃO/ 

INTERPELAÇÃO JUDICIAL Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JULIANO 

HERMONT HERMES DA SILVA PROCESSO n. 1000085-34.2020.8.11.0018 

Valor da causa: R$ 1.487.439,00 ESPÉCIE: [Enriquecimento ilícito, Violação 

aos Princípios Administrativos]->AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65) POLO 

ATIVO: Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido POLO PASSIVO: Nome: FRANCISCO DE ASSIS 

DOMINGUES Endereço: Rua Antonio Ferreira Sanches, 178W, Jardim 

Santa Rosa, JUARA - MT - CEP: 78575-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

NOTIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO para oferecer manifestação por 

escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do disposto no Art. 17, § 7º, da Lei 

nº 8.429/92, conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 

212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. JUARA, 16 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000914-49.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DA MATTA (IMPETRANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMA - SECRETARIA EST MEIO AMBIENTE (IMPETRADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 2ª VARA CÍVEL DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 I N T I M A Ç Ã O Intimar Patrono da 

parte autora para que apresente impugnação à contestação juntada, no 

prazo legal. Juara MT, 01 de abril de 2020 Sueli Aparecida Mileski - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000045-86.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE VITOR DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE JUARA Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 

56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, para intimar a parte AUTORA, na 

pessoa de seu (s) advogado(s), para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada ID 29689051, no prazo legal. Juara, 17 de 

abril de 2020. Luciane Maria Vollmer Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 71403 Nr: 1949-03.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Termo de Ajuste de Conduta->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ozinaldo Alves Beserra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Balan Zappia - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GhYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:15.312/MT, RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:8435

 Vistos etc.

Verifico que a "impugnação" apresentada pelo executado não possui 

qualquer sustentação fática. Consta do acervo fotografico juntado pelo 

Ministério Público, e pelo executado, que o imovél não possui calçadas em 

toda sua extensão. Ainda, é possível verificar que a limpeza do terreno 

não foi feito a contento.

Assim, é inegável que o acordo não foi integralmente cumprido, motivo 

pelo qual indefiro o pedido de suspensão do feito.

Intime-se o parquet para que apresente memória de cálculo atualizada.

Após, conclusos para decisão a respeito de eventual constrição de bens.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 71403 Nr: 1949-03.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Termo de Ajuste de Conduta->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ozinaldo Alves Beserra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Balan Zappia - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GhYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:15.312/MT, RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:8435

 DECISÃO

Em razão da certidão de ref. 54, DEFIRO o pedido de ref. 49.

Para tanto, decreto que todos os atos proferidos após a decisão de ref. 

27, se tornem nulos de pleno direito, ante a ausência de intimação da parte 

executada, nos termos do art. 272, § 5, do CPC.

Desse modo, reabram-se os prazos necessários.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 80423 Nr: 2128-97.2016.811.0018

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Tamura - 

OAB:10.447/MT

 Deferindo a produção de prova testemunhal, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para a data 23 de junho de 2020 às 13:30 horas.

Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob a pena de preclusão.

Consigno que, no prazo de 05 (cinco) dias, as partes poderão pedir 

esclarecimentos ou solicitarem ajustes às delimitações de questões de 

direito relevantes, sob pena de se tornar estável a presente decisão (§1º, 

art. 357, NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79468 Nr: 1751-29.2016.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C Viol Informática-ME, Claudio Viol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo determinação do MM. Juiz, nesta junto a este feito os 

embargos monitórios.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000514-98.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ARRUDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000514-98.2020.8.11.0018. AUTOR(A): LUZIA 

ARRUDA DOS SANTOS REU: BANCO BRADESCO D E C I S Ã O Recebo a 

inicial, eis que presentes, in status assertionis, os requisitos do art. 319 

c/c art. 320, ambos do CPC, bem como inexistentes as hipóteses do art. 

330, CPC. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Anote no sistema acerca da 

prioridade na tramitação destes autos. Diante das especificidades da 

causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, 

deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Determino a 

inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII do C.D.C. 

CITE-SE o Requerido para que, querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente resposta, nos termos dos arts. 334 e 344, ambos do CPC, 

advertindo-a que a ausência de contestação implicará revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (CPC, art. 

334 e 344). Expeça-se o necessário. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000523-60.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. LOPES RODRIGUES - ME (EXECUTADO)
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JUNIOR ACACIO LOPES RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000523-60.2020.8.11.0018. EXEQUENTE: ESTADO DE 

MATO GROSSO EXECUTADO: J. A. LOPES RODRIGUES - ME, JUNIOR 

ACACIO LOPES RODRIGUES D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A 1 - 

Cite-se a parte executada, independentemente do pagamento de diligência, 

para que, nos termos do art. 8º da Lei de Execução Fiscal, em 05 (cinco) 

dias, pague a dívida acrescida de juros de mora, custas processuais e 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou nomeie bens a 

penhora, a fim de garantir a execução. Conste no mandado que o prazo 

para oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias, e será contado do 

depósito, da juntada aos autos da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora, conforme artigo 16, III, da Lei de Execução Fiscal. 

Não sendo pago o débito, nem garantido a execução, o Sr. Oficial de 

Justiça procederá à penhora ou arresto de bens, tantos quantos bastem 

para garantir a dívida, procedendo, desde logo, a avaliação, devendo o 

valor da avaliação constar do auto de penhora. (artigo 13/LEF). Na 

hipótese de pronto pagamento, arbitro os honorários em 10% (dez por 

cento) do valor da causa. 2 - Se não houver pagamento e efetivada a 

penhora, intime-se o devedor para, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 dias, conforme preceituado no art. 16 da Lei 6.830/1980. 3 – 

Recaindo a penhora sobre bens imóveis, intime-se o cônjuge do devedor - 

art. 669, parágrafo único, do CPC c/c art. 1o da Lei 6.830/80 - e expeça-se 

certidão de inteiro teor do ato para registro imobiliário competente. 4 - Não 

havendo penhora ou nomeação, intime-se o exequente para indicar bens à 

penhora, em 10 dias, sob pena de arquivamento do processo. 5 - Se não 

forem ofertados embargos, ou se forem rejeitados, a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme o art. 23 da LEF, com prévia intimação 

pessoal das partes do dia e hora da realização do leilão (art. 22, § 2o, LEF; 

STJ, Súmula 121), procedendo-se, obrigatoriamente, ao segundo leilão se 

no primeiro não houver lanço superior à avaliação (STJ, Súmula 128). 6 - 

Não havendo o comparecimento da parte executada nos autos, não se 

realizando penhora, e nem o pagamento, desde já autorizo a realização de 

uma ÚNICA tentativa de penhora online, devendo os autos virem 

conclusos para esta finalidade. 7 – Realizada a penhora online, e/ou não 

havendo a constrição de bens suficientes para o adimplemento da dívida, 

desde já determino o arquivamento dos autos, nos termos da súmula 314 

do STJ, “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 

suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da 

prescrição qüinqüenal intercorrente”. 8 – O impulso oficial deverá ser feito 

mediante certidão, pela Gestora da Vara, cumprindo-se os itens 

procedimentais já estipulados nesta decisão, sem a necessidade de 

constante remessa dos autos ao gabinete, o que apenas emperra o 

andamento dos feitos fiscais. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000515-83.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ARRUDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000515-83.2020.8.11.0018. AUTOR(A): LUZIA 

ARRUDA DOS SANTOS REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

D E C I S Ã O Recebo a inicial, eis que presentes, in status assertionis, os 

requisitos do art. 319 c/c art. 320, ambos do CPC, bem como inexistentes 

as hipóteses do art. 330, CPC. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Anote 

no sistema acerca da prioridade na tramitação destes autos. Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado 

n. 35 da ENFAM). Determino a inversão do ônus da prova, nos termos do 

art. 6º, inc. VIII do C.D.C. CITE-SE o Requerido para que, querendo, e no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta, nos termos dos arts. 334 e 

344, ambos do CPC, advertindo-a que a ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial (CPC, art. 334 e 344). Expeça-se o necessário. INTIMEM-SE 

e CUMPRA-SE. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000518-38.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ARRUDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000518-38.2020.8.11.0018. AUTOR(A): LUZIA 

ARRUDA DOS SANTOS REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

D E C I S Ã O Recebo a inicial, eis que presentes, in status assertionis, os 

requisitos do art. 319 c/c art. 320, ambos do CPC, bem como inexistentes 

as hipóteses do art. 330, CPC. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Anote 

no sistema acerca da prioridade na tramitação destes autos. Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado 

n. 35 da ENFAM). Determino a inversão do ônus da prova, nos termos do 

art. 6º, inc. VIII do C.D.C. CITE-SE o Requerido para que, querendo, e no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta, nos termos dos arts. 334 e 

344, ambos do CPC, advertindo-a que a ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial (CPC, art. 334 e 344). Expeça-se o necessário. INTIMEM-SE 

e CUMPRA-SE. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000519-23.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ARRUDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000519-23.2020.8.11.0018. AUTOR(A): LUZIA 

ARRUDA DOS SANTOS REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. D E C 

I S Ã O Recebo a inicial, eis que presentes, in status assertionis, os 

requisitos do art. 319 c/c art. 320, ambos do CPC, bem como inexistentes 

as hipóteses do art. 330, CPC. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Anote 

no sistema acerca da prioridade na tramitação destes autos. Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado 

n. 35 da ENFAM). Determino a inversão do ônus da prova, nos termos do 

art. 6º, inc. VIII do C.D.C. CITE-SE o Requerido para que, querendo, e no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta, nos termos dos arts. 334 e 

344, ambos do CPC, advertindo-a que a ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial (CPC, art. 334 e 344). Expeça-se o necessário. INTIMEM-SE 

e CUMPRA-SE. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000522-75.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ARRUDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 439 de 795



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000522-75.2020.8.11.0018. AUTOR(A): LUZIA 

ARRUDA DOS SANTOS REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. D E C 

I S Ã O Recebo a inicial, eis que presentes, in status assertionis, os 

requisitos do art. 319 c/c art. 320, ambos do CPC, bem como inexistentes 

as hipóteses do art. 330, CPC. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Anote 

no sistema acerca da prioridade na tramitação destes autos. Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado 

n. 35 da ENFAM). Determino a inversão do ônus da prova, nos termos do 

art. 6º, inc. VIII do C.D.C. CITE-SE o Requerido para que, querendo, e no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta, nos termos dos arts. 334 e 

344, ambos do CPC, advertindo-a que a ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial (CPC, art. 334 e 344). Expeça-se o necessário. INTIMEM-SE 

e CUMPRA-SE. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001242-76.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA BERTON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JUARA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1001242-76.2019.8.11.0018. 

EXEQUENTE: MARIA DE FATIMA BERTON EXECUTADO: MUNICÍPIO DE 

JUARA D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A Com o julgamento pelo 

TJMT do IRDR nº 85.560/2016 (URV), que versa sobre a tramitação dos 

feitos decorrentes da cobrança de diferença de URV, perante o Juizado 

Especial da Fazenda Pública, houve a edição da Portaria Conjunta n° 555, 

de 23/04/2.019 regulamentando a questão. No parágrafo único do art. 6° 

da aludida portaria, há a proibição expressa da remessa de feitos 

executivos ou em fase de cumprimento de sentença. Todavia, essa é 

justamente a hipótese dos autos, já que o feito foi sentenciado perante a 

Justiça Comum, que posteriormente remeteu a este Juizado Especial o 

feito, para o processamento da execução/cumprimento de sentença. 

FORTE EM TAIS FUNDAMENTO determino a remessa dos autos ao Juízo 

Comum, que processou o presente feito na fase de conhecimento, nos 

termos do § único do art. 6°, da Portaria Conjuntada 555 de 23/04/2.019. 

Após a remessa do feito, proceda-se a imediata baixa dos autos. 

CUMPRA-SE. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001482-65.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO da parte Exequente para manifestar, no prazo de 05 dias, 

acerca dos cálculos de ID 31317851. JUARA, 16 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001468-81.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO da parte Exequente para manifestar, no prazo de 05 dias, 

acerca dos cálculos de ID 31330663. JUARA, 17 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001534-61.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVID NEVES DELBOM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVID NEVES DELBOM OAB - MS0017788A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO das partes para manifestarem, no prazo de 05 dias, acerca 

dos cálculos de ID 31340011. JUARA, 17 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) JUARA, 17 de abril de 

2020. ELAINE CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: 

RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 

TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001479-13.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO OAB - MT0020763A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO das partes para manifestarem, no prazo de 05 dias, acerca 

dos cálculos de ID 31340598. JUARA, 17 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010235-57.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO das partes para manifestarem, no prazo de 05 dias, acerca 

dos cálculos de ID 31340816. JUARA, 17 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010236-42.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO das partes para manifestarem, no prazo de 05 dias, acerca 

dos cálculos de ID 31341297. JUARA, 17 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000370-61.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO das partes para manifestarem, no prazo de 05 dias, acerca 

dos cálculos de ID 31341337. JUARA, 17 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000633-93.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO das partes para manifestarem, no prazo de 05 dias, acerca 

dos cálculos de ID 31341758. JUARA, 17 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000730-93.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO das partes para manifestarem, no prazo de 05 dias, acerca 

dos cálculos de ID 31205121. JUARA, 17 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000780-22.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO da parte Exequente para manifestar, no prazo de 05 dias, 

acerca dos cálculos de ID 31215444. JUARA, 14 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000205-82.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Promovo 

a INTIMAÇÃO das partes para manifestarem, no prazo de 05 dias, acerca 

dos cálculos de ID 31359827. JUARA, 17 de abril de 2020. ELAINE 

CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: 

(66) 35561496

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-80.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIARA DE LIMA OLIVEIRA 03643560141 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1000166-80.2020.8.11.0018. REQUERENTE: JOSE ANTONIO DA SILVA 

FILHO REQUERIDO: LUCIARA DE LIMA OLIVEIRA 03643560141 Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. 

O interesse das partes, na homologação do acordo, reside na formação 

de título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de 

Processo Civil, em caso de descumprimento da avença, a imediata 

execução judicial do instrumento, nos próprios autos, na forma de 

cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o interesse e a 

necessidade das partes ao requerer a homologação do acordo, com o 

objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não se pode negar 

às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao litígio, intenção 

incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma de solução de 

litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, 

também aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 

De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes capazes e objeto 

lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO 

por sentença o acordo formalizado entre JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA FILHO 

e LUCIARA DE LIMA OLIVEIRA, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do acordo os 

termos redigidos na minuta de acordo anexada aos autos. Homologo 

também a renúncia ao prazo recursal. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Supervisor para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Arquive-se. Juara – MT, 17 de abril 

de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001628-09.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI FUHR (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI OAB - MT24914/O (ADVOGADO(A))

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA SENTENÇA Processo: 

1001628-09.2019.8.11.0018. REQUERENTE: IRACI FUHR REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

I.Relatório. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, e em consonância com entendimento fixado pelo C. 

Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 827440/MT, 

2015/0304535-1, Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, d. j. 07/04/2016. 

Conferir também: AgRg no AREsp 814336/ES 2015/0290148-8, Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, d.j. 19/04/2016, mantendo o 

primado do livre convencimento no novel diploma processual e do julgador 

como destinatário das provas. No que diz respeito à prescrição alegada, é 

pacífico o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça nos autos do 

Recurso Especial1.249.321/RS, julgado na condição de recurso 

representativo da controvérsia (art. 543-C do Código de Processo Civil), 

que o lapso prescricional das ações que visam o reembolso de valores 

despendidos por particulares com o custeio de construção de rede 

elétrica é definido a partir dos termos do negócio entabulado: havendo 

previsão contratual de ressarcimento, o prazo prescricional aplicável será 

o de 20 anos na vigência da codificação civil revogada e 5 anos a partir 

da vigência do atual Código Civil; não havendo tal previsão, aplica-se o 

prazo de 20 anos na lei revogada e 3 anos na codificação atual, por se 

tratar de demanda originada em enriquecimento sem causa. No presente 

caso, infere-se da narrativa dos autos que a pretensão não se funda em 

cláusula contratual, de modo que é aplicável à hipótese o lapso 

prescricional de três anos. Entretanto, não é possível identificar o marco 

inicial do referido prazo prescricional, haja visto que o posicionamento 

firmado é que o início da contagem deve ser a data de efetiva 

incorporação da rede ao patrimônio da empresa concessionária, já que 

neste momento ocorre o efetivo prejuízo ao patrimônio do consumidor. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ELETRIFICAÇÃO RURAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. 1. É do momento 

em que a concessionária incorpora ao seu patrimônio a rede elétrica da 

parte recorrida que, em tese, se tem configurado o enriquecimento ilícito, 

com aumento do ativo da recorrente e diminuição do passivo do recorrido, 

devendo ser este, portanto, o marco inicial do prazo prescricional. 

Precedentes. 2. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, 

no sentido de que a construção da rede teria ocorrido em 2001, 

demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas 

pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos 

autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da 

Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – 

AgInt no AREsp 969.329/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016) No caso dos 

autos, existe apenas notificação da requerida a respeito da 

obrigatoriedade de incorporação da rede elétrica particular aos sistemas 

elétricos de distribuição, cuja notificação é datada de 19 de abril de 2017. 

Porém, inexiste data de incorporação, razão pela qual a prescrição fica 

afastada. No mérito, o pedido é procedente. A Constituição Federal 

garante o direito de propriedade (instalações realizadas pela autora) e, se 

a lei impõe que essa propriedade seja inexoravelmente transferida a 

outrem (incorporação pela lei), sem que isso tenha natureza jurídica de 

doação, evidente o direito à indenização. Caso contrário, estaríamos 

diante de uma espécie de expropriação forçada sem a devida 

contraprestação pecuniária, circunstância que implicaria maltrato ao direito 

de propriedade previsto no artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal. 

Ademais, a requerida não impugnou a afirmação de que a rede elétrica foi 

efetivamente construída com recursos pagos pela autora e, além disso, a 

reclamante aportou aos autos os recibos de pagamentos dos gastos que 

teve para a instalação da elétrica em sua propriedade. O Superior Tribunal 

de Justiça já sufragou a tese de que a indenização pretendida pela autora 

é mesmo devida. Confira-se: Agravo Regimental. Ação de cobrança. 

Expansão da rede de eletrificação em área rural. Prescrição. Não 

ocorrência Prazo vintenário pelo CC/16 e quinquenal pelo CC/02. 

Devolução do investimento com correção monetária. Necessidade. 

Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do STJ. Recurso 

Improvido. (AgRg no Ag em REsp n. 37.546/MS, 3ª t., Rel. Min. Massami 

Uyeda, j. 22.11.2011, dje 12.12.2011). Neste sentido, a exigência de 

contrapartida financeira do consumidor, nas situações onde há 

transferência da rede à empresa de energia elétrica que, por sua vez, 

explora a atividade no intuito de obter lucro com a prestação do serviço, é 

desproporcional e abusiva, assistindo aos participantes do direito ao 

reembolso dos valores despendidos, porquanto resulta em comportamento 

incompatível com o sistema de defesa do consumidor e normas 

específicas. A devolução da quantia desembolsada par a construção da 

rede de eletrificação rural na propriedade do particular decorre do fato de 

ter o novo patrimônio se revertido em favor da concessionária de serviço 

público. Ao receber a empresa este acervo patrimonial, sem qualquer 

contribuição pecuniária gera obrigação abusiva e lesiva ao consumidor. 

Com efeito, sem o ressarcimento dos valores desembolsados, ocorreria 

enriquecimento sem causa da concessionária, que estaria em situação 

vantajosa pois lhe proporcionaria a exploração dos serviços de energia, 

com a cobrança de tarifa, sem qualquer gasto com a infraestrutura 

necessária ao fornecimento deste mesmo serviço. Assim, não se pode 

admitir que a incorporação da estrutura da rede elétrica implementada pelo 

particular, para exploração do serviço, mediante pagamento de tarifa, se 

efetive sem o devido reembolso, sob pena de enriquecimento ilícito e 

violação ao direito de propriedade preconizado na Constituição Federal. 

Quanto aos valores a serem restituídos, a requerida não impugnou a 

planilha de cálculos apresentada pela autora, bem como dos recibos 

juntados aos autos, tornando tal valor incontroverso. III. Dispositivo. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na reclamação cível 

proposta por IRACI FUHR em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, e condeno a reclamada promover a 

restituir à parte autora os valores desembolsados para a instalação do 

serviço de eletrificação rural em sua propriedade, quais sejam R$ 5.767,48 

(cinco mil, setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos), 

sobre os quais incidem correção monetária pelo IPCA a partir de 

27.09.2017, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da 

citação. Consequentemente, julgo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contados do trânsito em julgado desta sentença, em 

não havendo pagamento voluntário, o montante da condenação será 

acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) na fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Juara – MT, 31 de março de 2020. César 

Lima de Paula Juiz Leigo

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003262-61.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO BRACALE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY REGOZONI JUNIOR OAB - SP312431 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRANY DE OLIVEIRA E SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM OAB - MT25104/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003262-61.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): FLAVIO BRACALE REU: IRANY DE OLIVEIRA E SILVA Vistos. 

Considerando o teor da Portaria-Conjunta 281/2020 que prorrogou a 
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suspensão dos prazos processuais e da modalidade de teletrabalho até o 

dia 30/04/2020 como medida de prevenção ao Covid-19, DEFIRO o pleito 

formulado em ID 31273899, todavia, deixo de designar nesta oportunidade 

nova data, determinando que os autos me voltem conclusos após o prazo 

final fixado em referida portaria, a fim de possibilitar a readequação da 

pauta desta magistrada. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003262-61.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO BRACALE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY REGOZONI JUNIOR OAB - SP312431 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRANY DE OLIVEIRA E SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM OAB - MT25104/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003262-61.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): FLAVIO BRACALE REU: IRANY DE OLIVEIRA E SILVA Vistos. 

Considerando o teor da Portaria-Conjunta 281/2020 que prorrogou a 

suspensão dos prazos processuais e da modalidade de teletrabalho até o 

dia 30/04/2020 como medida de prevenção ao Covid-19, DEFIRO o pleito 

formulado em ID 31273899, todavia, deixo de designar nesta oportunidade 

nova data, determinando que os autos me voltem conclusos após o prazo 

final fixado em referida portaria, a fim de possibilitar a readequação da 

pauta desta magistrada. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 15 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004032-54.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAIR DOS REIS DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1004032-54.2019.8.11.0011 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

DEVAIR DOS REIS DA COSTA Vistos. Com o olhar volvido à nova 

sistemática processual introduzida pelo CPC, em que pese o verdadeiro 

paradoxo criado pelo legislador quanto ao não exercício do juízo de 

admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade excepcional de 

retratação, ante a interposição do apelo, decido nos seguintes termos: I. 

Interposto recurso de apelação pelo requerido, intime-se a parte recorrida 

para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

conforme o art. 1.010, §1º, do CPC. II. Se apresentada apelação adesiva 

pela parte recorrida (art. 997, §§ do CPC), intime-se a parte contrária para 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, 

do NCPC. III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo 

ventilem matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se o 

recorrente para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme o art. 1.009, §2º, do CPC. IV. Após as formalidades acima, 

encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 1.009, §3º, do CPC), com as 

homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) 

recurso(s) será efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 

932 do CPC). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 16 de abril 

de 2020. (Assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004032-54.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAIR DOS REIS DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1004032-54.2019.8.11.0011 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

DEVAIR DOS REIS DA COSTA Vistos. Com o olhar volvido à nova 

sistemática processual introduzida pelo CPC, em que pese o verdadeiro 

paradoxo criado pelo legislador quanto ao não exercício do juízo de 

admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade excepcional de 

retratação, ante a interposição do apelo, decido nos seguintes termos: I. 

Interposto recurso de apelação pelo requerido, intime-se a parte recorrida 

para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

conforme o art. 1.010, §1º, do CPC. II. Se apresentada apelação adesiva 

pela parte recorrida (art. 997, §§ do CPC), intime-se a parte contrária para 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, 

do NCPC. III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo 

ventilem matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se o 

recorrente para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme o art. 1.009, §2º, do CPC. IV. Após as formalidades acima, 

encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 1.009, §3º, do CPC), com as 

homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) 

recurso(s) será efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 

932 do CPC). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 16 de abril 

de 2020. (Assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000800-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0019542A (ADVOGADO(A))

CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN OAB - MT21370/O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0004776A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000800-68.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MAURO MARQUES DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL -INSS Vistos. INDEFIRO o pleito de ID 31180072 quanto à 

implantação do benefício previdenciário, haja vista que o prazo fixado na 

sentença foi de 45 dias, bem como o ofício que determinou a implantação 

foi encaminhado ao requerido em 31/03/2020, ou seja, ainda não decorreu 

o prazo fixado em sentença. Ademais, cumpra-se integralmente decisão 

retro. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 15 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003561-38.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FLAUSINA SIMAO COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003561-38.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): LUZIA FLAUSINA SIMAO COELHO REU: SABEMI 

SEGURADORA S.A Vistos. DEFIRO o pedido formulado em ID 31303702 a 

fim de habilitar o patrono da parte requerente. Ademais, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem acerca da proposta de honorários 

apresentadas, no prazo de 10 (dez) dias. Em sendo concordes, determino 

que as partes procedam ao depósito do valor dos honorários, na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, conforme 

disposto no art. 95 do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, INTIME-SE 

o perito para iniciar os trabalhos. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste - 
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MT, 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003561-38.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FLAUSINA SIMAO COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003561-38.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): LUZIA FLAUSINA SIMAO COELHO REU: SABEMI 

SEGURADORA S.A Vistos. DEFIRO o pedido formulado em ID 31303702 a 

fim de habilitar o patrono da parte requerente. Ademais, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem acerca da proposta de honorários 

apresentadas, no prazo de 10 (dez) dias. Em sendo concordes, determino 

que as partes procedam ao depósito do valor dos honorários, na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, conforme 

disposto no art. 95 do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, INTIME-SE 

o perito para iniciar os trabalhos. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste - 

MT, 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000202-80.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000202-80.2019.8.11.0011 

AUTOR(A): CRISTIANE PEREIRA NUNES REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. I - Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, 

RECEBO o pedido de cumprimento de sentença, de modo que se INTIME a 

Fazenda Pública, na pessoa do seu representante judicial, para que 

apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes 

próprios autos. II - FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, os quais devem ser pagos em 

observância ao art.23, Lei 8.906/94. III - Se não apresentada impugnação 

ou caso concorde com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE o respectivo 

precatório, observando-se o disposto no art.100, CF/88, encaminhando-se 

ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Em se tratando de obrigação de 

pequeno valor, proceda-se ao pagamento no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente (art.535, § 3o ,NCPC). IV - 

Se apresentada impugnação, nos termos do art.535, NCPC, 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade, fazendo-me os autos CONCLUSOS. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de abril de 2020. (Assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001732-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMILSON PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001732-56.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ADIMILSON PEREIRA DA SILVA REU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos. Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo 

CPC, em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao 

não exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos: I. Interposto recurso de apelação pelo requerido, 

intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.010, §1º, do CPC. II. Se apresentada 

apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do CPC), intime-se a 

parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 1.010, §2º, do NCPC. III. Caso as contrarrazões do recurso 

principal ou do adesivo ventilem matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do 

CPC, intime-se o recorrente para se manifestar sobre elas no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme o art. 1.009, §2º, do CPC. IV. Após as 

formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 1.009, §3º, 

do CPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de 

admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e integralmente pela 

Corte ad quem (art. 932 do CPC). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 17 de abril de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001732-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMILSON PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001732-56.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ADIMILSON PEREIRA DA SILVA REU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos. Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo 

CPC, em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao 

não exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos: I. Interposto recurso de apelação pelo requerido, 

intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.010, §1º, do CPC. II. Se apresentada 

apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do CPC), intime-se a 

parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 1.010, §2º, do NCPC. III. Caso as contrarrazões do recurso 

principal ou do adesivo ventilem matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do 

CPC, intime-se o recorrente para se manifestar sobre elas no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme o art. 1.009, §2º, do CPC. IV. Após as 

formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 1.009, §3º, 

do CPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de 

admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e integralmente pela 

Corte ad quem (art. 932 do CPC). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 17 de abril de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000746-34.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANILDO SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000746-34.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: DEVANILDO SANTOS DA SILVA Vistos. Cuida-se de pedido 

de busca e apreensão com pedido liminar embasado em contrato garantido 

por alienação fiduciária, pelo qual a requerente, BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, pretende alcançar o bem que 

se encontra em posse de DEVANILDO SANTOS DA SILVA, em 

decorrência do contrato indicado no ID 30780378 em que se vê a perfeita 

identificação da coisa alienada fiduciariamente. Como é reconhecido no 
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artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a medida liminar necessita 

apenas da comprovação da mora ou da inadimplência, o que se verifica 

pela notificação extrajudicial acostada de ID 30780379. Acolho os 

argumentos da autora, eis que verifico que esta comprovou a mora da 

parte requerida, pois expediu notificação para o endereço constante no 

contrato. Assim, atendendo ao disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 

n. 911/69. Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, 

DEFIRO a liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-Lei n. 

911/69, razão porque EXPEÇA-SE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO e 

CITAÇÃO, com as seguintes advertências: I-) O devedor fiduciante 

poderá, no prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar, depositar a 

integralidade da dívida, conforme o cálculo apresentado pelo credor, 

recebendo o bem livre de ônus; II-) Caso assim não proceda, a 

propriedade e a posse do bem se consolidará no patrimônio do credor 

fiduciário; III-) Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 

(quinze) dias para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá 

ser utilizado para discutir o valor do débito pago, ainda que a parte 

devedora já tenha depositado a integralidade da dívida; IV-) Após a 

apreensão, o veículo será depositado em mãos do representante legal do 

autor. Transcorrido o prazo para contestação, INTIME-SE a parte autora 

para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, 

oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer 

produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000746-34.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANILDO SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), de 

acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão de 

Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de busca 

e apreensão, devendo juntar aos autos o comprovante do pagamento para 

posterior cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000377-74.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE CRISTINA DE JESUS MARIANO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR EPIFANIO GOMES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000377-74.2019.8.11.0011 

AUTOR(A): DAYANNE CRISTINA DE JESUS MARIANO REU: LINDOMAR 

EPIFANIO GOMES Vistos. Vieram-me os autos conclusos ante ofício 

encartado no ID 31152238, em que o Juízo da Segunda Vara de Pontes e 

Lacerda - MT solicita os presentes autos o qual deu origem ao 

cumprimento de sentença que tramita naquela Vara. Pois bem. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 516 parágrafo único do Código de Processo 

Civil ENCAMINHEM-SE os presentes autos ao Juízo da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda - MT. Ciência ao Parquet e à DP. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002492-68.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON CRUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1002492-68.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: ADILSON CRUZ SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. DEFIRO o pedido para o fim de 

determinar a intimação do Gerente Executivo do INSS para que implante o 

benefício de auxílio-doença, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

conforme determinado na decisão de id n.º 21958132, sob pena de 

aplicação de multa diária. CUMPRA-SE com máxima urgência. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 13 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000740-27.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM OAB - MT25104/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000740-27.2020.8.11.0011 

REQUERENTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA REQUERIDO: LUIZ ANTONIO 

DE QUEIROZ Vistos. Os autos vieram-me conclusos ante manifestação de 

ID 31138967 em que a parte autora pugna pela expedição de carta 

precatória à Comarca de Rio Branco - MT a fim de dar cumprimento à 

decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada. Pois bem. Analisando 

certidão de ID 3119011 verifica-se que o bem a ser apreendido 

encontra-se numa fazenda próximo à Comunidade Boa União, o qual é 

próximo ao município de Lambari D'Oeste-MT. Assim, defiro o pedido 

formulado pela parte autora e determino que seja expedido Carta 

Precatória à Comarca de Rio Branco - MT a fim de dar cumprimento à tutela 

deferida no ID 30876000. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 13 de abril de 2020. (Assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000818-21.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DE ARAUJO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR PEREIRA CAIXETA OAB - MT22224/O (ADVOGADO(A))

ERALDO VIEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT0016024A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA ALMEIDA OURIVES SILVA OAB - MT17091/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS JOSE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000818-21.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: ANGELICA DE ARAUJO SANTANA REQUERIDO: ELIAS 

JOSE DOS SANTOS Vistos. Trata-se de Ação de Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável, c/c com Partilha De Bens c/c de Medida 

Cautelar ajuizada por ANGÉLICA DE ARAÚJO SANTANA em desfavor de 

ELIAS JOSÉ DOS SANTOS, requerendo concessão de liminar consistente 

no arrolamento e sequestro de bens do casal fixação de 02 (dois) salário 

mínimos para custear a subsistência da autora, expedição de oficio ao 

INDEA/MT para que forneça o quantitativo de semoventes em nome do 

requerido, da autora ou das filhas do casal, expedição de ofício aos 

bancos do Bradesco e Sicredi de Curvelândia, a fim de verificar contas 

bancárias e ativo em nome do requerido e proibir qualquer levantamento 

de valores. É A SÍNTESE DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 
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Acerca da possibilidade da ex cônjuge pleitear alimentos, a disciplina do 

art. 1.694 do Código Civil é clara no sentido de que “podem os parentes, 

cônjuges ou companheiros, uns aos outros os alimentos de que 

necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, 

inclusive para atender às necessidades de sua educação”. O requisito 

que deve ser analisado no caso em concreto é aquele disposto no art. 

1.695 do mesmo Código, verbis: “São devidos os alimentos quando quem 

os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu 

trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode 

fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”. O Código 

Civil traz ainda a previsão de que mesmo em meio ou posteriormente a 

separação/divórcio judicial será o cônjuge obrigado a prestar alimentos ao 

outro. Tamanha a proteção que se pretende dar o legislador ao cônjuge 

que vem a necessitar de auxílio para prover sua subsistência, tem-se que 

mesmo finalizado o processo de divórcio ainda subsiste o dever de auxílio 

material, senão vejamos: Art. 1.702. Na separação judicial litigiosa, sendo 

um dos cônjuges inocente e desprovido de recursos, prestar-lhe-á o outro 

a pensão alimentícia que o juiz fixar, obedecidos os critérios estabelecidos 

no art. 1.694 . Art. 1.704. Se um dos cônjuges separados judicialmente 

vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante 

pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na 

ação de separação judicial. Parágrafo único. Se o cônjuge declarado 

culpado vier a necessitar de alimentos, e não tiver parentes em condições 

de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge será obrigado 

a assegurá-los, fixando o juiz o valor indispensável à sobrevivência. Em 

análise dos autos, numa análise sumária dos fatos e circunstâncias 

envolvidas é patente a necessidade da autora em perceber os alimentos 

provisórios, haja vista que tem em seu favor medidas protetivas em razão 

dos delitos perpetrados pelo requerido, tendo, inclusive, deixado sua 

residência por temor deste, estando atualmente sem poder usufruir de 

qualquer dos bens adquiridos pelo casal durante a união. Lado outro está 

o requerido em poder, administração e usufruto de todos os bens e 

valores pertencentes ao casal. A requerente, pelo narrado, não possui 

instrução técnica que lhe permita adentrar ao mercado de trabalho de 

imediato, uma vez que sempre trabalhou nas lides domésticas e, no atual 

cenário nacional de crise e desemprego, acentuado pela pandemia do 

coronavirus, exigir da mesma que arrume de imediato um trabalho para se 

suprir seria sobremaneira desarrazoado. Portanto, tenho que imperativo o 

deferimento, razão pela qual FIXO alimentos provisórios no importe 

correspondente a um salário mínimo nacional vigente, a partir da citação e 

prosseguindo até decisão final da causa, até o dia 10 (dez) de cada mês, 

utilizando-se de informações bancárias a serem prestadas pela autora. 

Outrossim, no tocante ao pleito de bloqueio dos bens do casal, verifico 

que patente o receio da autora em que o requerido venha a dilapidar o 

patrimônio ou transferir bens para terceiros a fim de frustrar ou obter 

vantagem indevida na partilha. O fumus boni iuris neste caso 

consubstancia-se no direito da autora na partilha de todos os bens do 

casal, ante o regime de bens ser da comunhão universal. Já o periculum in 

mora decorre do receio da autora vir a ser lesada por possíveis manobras 

do requerido na tentativa de omitir bens da partilha ou transferir para 

terceiros, de forma fraudulenta os bens e valores pertencentes ao casal, 

no intuito de causar prejuízos à ex cônjuge, tendo em vista que apenas o 

cônjuge varão é que sempre administrou os bens e continua na posse e 

administração desde a separação de fato. Ante o exposto, DEFIRO o pleito 

cautelar de bloqueio dos bens existentes em nome do requerido (imóveis, 

veículos e semoventes) até ulterior deliberação deste juízo. OFICIEM-SE ao 

Cartório de Registro de Imóveis de Curvelândia e ao Indea/MT acerca da 

presente decisão para que efetivem o bloqueio ora declarado. INDEFIRO, 

por ora, o bloqueio das contas corrente do requerido, uma vez que tal 

medida se mostra extrema e pode impossibilitar inclusive o requerido de 

prestar os alimentos à autora, razão pela qual, tenho que o melhor para 

efetivar o controle das transações do requerido e evitar que a autora 

possa sofrer qualquer prejuízo é a prestação de contas, o que desde já 

determino que seja feita devendo ter início desde a separação de fato. Em 

seguida, voltem-me os autos conclusos para que esta magistrada 

PROMOVA a restrição de transferência dos veículos via sistema Renajud. 

No mais, com o olhar volvido à tentativa de conciliação entre as parte, pois 

além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos. Com 

supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e ainda, da norma ínsita na 

Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, de modo 

que determino que seja designada data para tentativa de mediação de 

acordo com a pauta do mediador deste juízo. CITE-SE a parte requerida 

para que compareça à solenidade supracitada, devidamente 

acompanhada por seu advogado, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, devendo a parte ser citada com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, na oportunidade, deverá a parte 

demandada, caso não detenha interesse na autocomposição, informar por 

meio de petição, com antecedência de até 10 (dez) dias antes da 

audiência. Designada a audiência, INTIME-SE o autor na pessoa do seu 

advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC. As partes poderão 

constituir representante, por meio de procuração específica com poderes 

para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC). Advirto as partes que o 

seu não comparecimento injustificado à oralidade é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

a qual será revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a 

minuta do acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta 

Magistrada para homologação. Não obtida a autocomposição, sairá à parte 

requerida devidamente intimada para a apresentação de contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do NCPC). 

Ademais, cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos. Após, remeta-se os autos para a 

Secretaria da Vara Unificada/Juizado Especial desta Comarca, que deverá 

mantê-lo em escaninho próprio aguardando a realização da Sessão de 

Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do artigo 8º, da Ordem de 

Serviço n. 001/2012-NPMCSC. Registre-se que no ato da intimação deverá 

o sr. Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a possibilidade de 

constituir advogado. Ademais, DEFIRO o pedido de justiça gratuita 

revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a declaração de 

hipossuficiência. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. CIÊNCIA ao MPE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000322-26.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMILSON DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO DE SOUZA OAB - MT0011283S (ADVOGADO(A))

ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA OAB - MT22687/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411391 CARTA DE INTIMAÇÃO 

PELO CORREIO Oficio n. 367/2020 Mirassol D'oeste - MT , 8 de abril de 

2020. Senhor(a) ILMO SR.GERENTE EXECUTIVO DO INSS, endereço: AV 

GETÚLIO VARGAS, Nº. 553, 9º ANDAR, BAIRRO CENTRO, CUIABÁ - MT, 

CEP 78.005-600 Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos do 

processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç ã o de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito, ou 

cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cumpra a ordem 

judicial emanada, fixando a multa diária no importe de R$ 100,00 (cem) 

reais, limitada ao valor anual de 12 (doze) salários mínimos, com o fito de 

evitar enriquecimento sem causa conforme entendimento jurisprudencial . 

NÚMERO DO PROCESSO: 1000322-26.2019.8.11.0011 VALOR DA 

CAUSA: R$ R$ 11.976,00 ESPÉCIE: [Concessão] PARTE AUTORA: Nome: 

AMILSON DIAS DOS SANTOS, Endereço: Sitio Coração Valente, PA 

Rodrigues Alves, zona rural, CURVELÂNDIA - MT - CEP: 78237-000 

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr(s). ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA, ARNALDO DE 

SOUZA PARTE RÉ: Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, Endereço: desconhecido DESPACHO/DECISÃO: “Segue anexo.” 

Atenciosamente, (assinado digitalmente) Cleusa Roberto do Carmo 

Gestora Judiciaria

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 446 de 795



Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000322-26.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMILSON DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO DE SOUZA OAB - MT0011283S (ADVOGADO(A))

ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA OAB - MT22687/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411391 CARTA DE INTIMAÇÃO 

PELO CORREIO Oficio n. 367/2020 Mirassol D'oeste - MT , 8 de abril de 

2020. Senhor(a) ILMO SR.GERENTE EXECUTIVO DO INSS, endereço: AV 

GETÚLIO VARGAS, Nº. 553, 9º ANDAR, BAIRRO CENTRO, CUIABÁ - MT, 

CEP 78.005-600 Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos do 

processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç ã o de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito, ou 

cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cumpra a ordem 

judicial emanada, fixando a multa diária no importe de R$ 100,00 (cem) 

reais, limitada ao valor anual de 12 (doze) salários mínimos, com o fito de 

evitar enriquecimento sem causa conforme entendimento jurisprudencial . 

NÚMERO DO PROCESSO: 1000322-26.2019.8.11.0011 VALOR DA 

CAUSA: R$ R$ 11.976,00 ESPÉCIE: [Concessão] PARTE AUTORA: Nome: 

AMILSON DIAS DOS SANTOS, Endereço: Sitio Coração Valente, PA 

Rodrigues Alves, zona rural, CURVELÂNDIA - MT - CEP: 78237-000 

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr(s). ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA, ARNALDO DE 

SOUZA PARTE RÉ: Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, Endereço: desconhecido DESPACHO/DECISÃO: “Segue anexo.” 

Atenciosamente, (assinado digitalmente) Cleusa Roberto do Carmo 

Gestora Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000877-43.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL CRIALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000877-43.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: NOEL CRIALES REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 31219995, de 

modo que SE EXPEÇA Ofício a Autarquia demandada para que, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, cumpra a ordem judicial emanada, fixando a 

multa diária no importe de R$ 100,00 (cem) reais, limitada ao valor anual de 

12 (doze) salários mínimos, com o fito de evitar enriquecimento sem causa 

conforme entendimento jurisprudencial[1]. Após o benefício implantado, 

INTIME-SE a parte autora para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. CUMPRA-SE com máxima urgência. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D´Oeste/MT, 14 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito [1] Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região TRF-3 – Apelação Cível : Ap 

00029757420084036117 SP

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001098-26.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001098-26.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): EDIMAR JOSE DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação de Conversão de 

Auxílio-Acidente em Auxílio-Doença com Pedido de Antecipação de Tutela” 

proposta por EDIMAR JOSE DA SILVA contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, sob o 

fundamento de não possuir mais condições de trabalhar, necessitando 

assim, de percepção de auxílio doença em sede de antecipação da tutela 

convertendo, se for o caso, para aposentadoria por invalidez. Com a inicial 

foram juntados os documentos de id nº 19688764/19689276. A inicial foi 

recebida em id nº 19711839, sendo determinada citação da demandada, 

com o indeferimento do pedido de tutela, além de ser determinada a 

realização de perícia. Embora devidamente citada, a demandada deixou 

transcorrer o prazo sem apresentar contestação, consoante certidão de 

id 31267004. Laudo pericial aportado em id nº 28906747. Intimada, a parte 

autora manifestou-se ao laudo pericial, enquanto a demandada deixou o 

prazo transcorrer sem manifestação. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. De pronto, considerando que a 

requerida mesmo devidamente citada não apresentou contestação, 

DECRETO a sua revelia, nos limites do art. 344 e 345, ambos do CPC. Pois 

bem. Com efeito, o cerne da questão encartada consiste em saber se a 

parte autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), todos os 

requisitos exigidos à concessão do benefício postulado, o qual encontra 

fundamento na Lei 8.213/91, legislação esta que tem como finalidade 

mostrar o procedimento e os princípios norteadores dos planos de 

benefício da Previdência Social, garantindo as pessoas, meios para sua 

manutenção em razão de incapacidade entre outras situações previstas 

no ordenamento legal. A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 201, 

também assegura a cobertura dos eventos de doença pelo órgão da 

Previdência Social. Neste cenário, as regras gerais sobre o auxílio-doença 

foram mantidas pela Ec. Nº 20. Vejamos: “Art. 201. A previdência social 

será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de 

filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio 

financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: I - cobertura dos 

eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada;” O Auxílio-doença 

é um beneficio por incapacidade devido ao segurado do INSS que estiver 

impedido de trabalhar por doença ou acidente, ou por prescrição médica, 

por mais de 15 (quinze) dias, que o torne incapaz temporariamente para o 

trabalho, conforme disposto no artigo 59 da Lei 8.213/91, cujo caput reza 

que “O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos.” Para a concessão de auxílio-doença, 

mister o atendimento a alguns requisitos: (a) a qualidade de segurado do 

requerente; (b) o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; 

(c) a superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de 

qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) o caráter temporário 

da incapacidade. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

REQUISITOS. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os 

requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de 

segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições 

mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o 

desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) 

caráter definitivo da incapacidade. 2. Requisitos preenchidos. TRF-4 - 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : APELREEX 78533320134049999 SC 

0007853-33.2013.404.9999, Orgão Julgador QUINTA TURMA Publicação 

D.E. 28/01/2016 Julgamento 15 de Dezembro de 2015 Relator PAULO 

AFONSO BRUM VAZ)” A qualidade de segurado da parte autora restou 

devidamente comprovada conforme documentos de id nº 19689246, 

preenchendo o tempo de carência previsto no art. 25, I, da Lei 8.213/06. 

Volvendo os olhos para os referidos documentos, verifica-se que o autor 

faz jus a concessão dos benefícios, desde que comprovada a 

incapacidade e que não tenha perdido a condição de segurado quando se 
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quedou enfermo, bem como em caso de ter tido sua doença/enfermidade 

agravada com o tempo ou trabalho. Analisando detidamente o laudo 

pericial, aferem-se as informações: “(...) Restrição à atividades que 

necessitem de ambos os membros superiores (...)Limitação física 

(...)Apresenta sequela neural do plexo braquial direito pós traumática, 

configurando incapacidade de caráter parcial e permanente”. Nesse 

diapasão, comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício 

de auxílio-doença, imperiosa se faz a procedência dos pedidos exordiais, 

uma vez que o autor esta impossibilitado para o labor, fazendo jus à 

percepção do referido benefício ora pleiteado. Seguindo o mesmo 

raciocínio, considerando que a autora, em razão da sua enfermidade, não 

pode mais exercer atividade laboral de qualquer natureza, nos termos da 

súmula nº 26 da AGU, tem-se que a autora permanece com a sua 

qualidade de segurada, senão vejamos: "Para a concessão de benefício 

por incapacidade, não será considerada a perda da qualidade de 

segurado decorrente da própria moléstia incapacitante." Em que pese a 

autora se encontrar parcialmente incapacitada, denota-se que tal é de 

forma permanente, e, aliada a característica singular da doença que lhe 

acomete que é gravemente limitadora e sua baixa instrução, improvável a 

sua reabilitação para outra atividade, eis que não reúne condições de 

continuar o labor que regularmente exercia, fazendo jus a aposentadoria 

por invalidez, uma vez que comprovada a existência de todos os 

requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, é possível verificar o 

preenchimento dos requisitos, in verbis: “A aposentadoria por invalidez, 

uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. § 1º A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”. Destarte, 

à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez (artigos 42 a 47, 

da Lei nº 8.213/91) tem por requisitos: a) a qualidade de segurado; b) o 

cumprimento do período de carência (12 contribuições - art. 25, I, da lei 

8.213/91), quando exigida; c) a prova médico-pericial da incapacidade total 

e permanente para o trabalho, insuscetível de recuperação ou de 

reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência; d) 

demonstração de que o segurado não era portador da alegada doença ao 

filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social. Dessa forma, 

considerando as peculiaridades do caso e a questão da reabilitação, da 

simples análise do quadro clínico da autora, comprovado pela perícia, e 

das atividades que costumava desenvolver, é de se concluir pela 

impossibilidade de desempenhar atividade laborativa, de forma 

permanente, ficando patente sua impossibilidade de reabilitação. Nesse 

sentido: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. 

TERMO INICIAL. 1. Tratando-se de auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez, o Julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova 

pericial. 2. As condições pessoais do segurado, associadas às 

conclusões do laudo pericial quanto à atual limitação para a sua atividade 

habitual, em face de doenças incapacitentes, indicam a necessidade de 

concessão de aposentadoria por invalidez. 3. Se a incapacidade só pôde 

ser reconhecida como total e definitiva por ocasião da análise dos 

elementos trazidos com o laudo pericial, este deve ser o termo inicial para 

a concessão da aposentadoria por invalidez, mantendo-se o direito ao 

auxílio-doença até então. (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL : AC 

50315116420144049999 5031511-64.2014.404.9999, Orgão Julgador 

QUINTA TURMA, Publicação D.E. 21/03/2016, Julgamento 15 de Março de 

2016, Relator (Auxílio Bonat) TAÍS SCHILLING FERRAZ)” 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

PARCIAL PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 

1. A concessão de aposentadoria por invalidez reclama que o requerente 

seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de 

carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e 

definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e artigos 18, I, "a", 25, I e 

42 da Lei nº 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de 

auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade 

(artigos 25, I, e 59 da Lei nº 8.213/91). 2. Verifica-se pela análise de 

consulta ao sistema CNIS/DATAPREV, que passa a fazer parte integrante 

desta decisão, que a parte-autora manteve vínculo empregatício desde 

1976 e últimos vínculos nos períodos de 01/12/2006 a 31/12/2009 e de 

01/02/2010 a 30/04/2010. Além disso, recebeu auxílio-doença no período 

de 01/11/2009 a 12/2012. 3. No tocante ao requisito da incapacidade, o 

laudo pericial de fls. 78/85, realizado em 08/11/2013, atestou ser a parte 

autora portadora de "tendinopatia em ombro esquerdo, sem quaisquer 

sintomatologias álgicas e artrose grau III em joelho direito, com limitação 

funcional importante", concluindo pela sua incapacidade laborativa parcial 

e permanente para atividades que exijam o uso e/ou destreza do membro 

inferior direito, com data de início da incapacidade em novembro de 2009. 

4. Desse modo, considerando as condições pessoais da parte autora, ou 

seja, idade de 56 anos, e baixa qualificação profissional, tendo trabalhado 

somente em atividades braçais ao longo de sua vida, e levando-se em 

conta as suas patologias, o que torna difícil sua colocação em outras 

atividades no mercado de trabalho, entendo que restaram preenchidas as 

exigências à concessão da aposentadoria por invalidez. 5. Desse modo, 

positivados os requisitos legais, reconhece-se o direito da parte autora à 

concessão de aposentadoria por invalidez, a partir da citação 

(05/09/2012), ocasião em que se tornou litigioso este benefício. 6. 

Apelação do INSS improvida. Recurso adesivo parcialmente provido. (TRF 

3ª Região, SÉTIMA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA 

NECESSÁRIA - 2176824 - 0025936-22.2016.4.03.9999, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, julgado em 07/11/2016, 

e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/11/2016 )” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE ANÁLISE DO 

MÉRITO DA APELAÇÃO. NO MÉRITO, DADO PROVIMENTO A APELAÇÃO. 

CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE MAS COM 

CONDIÇÕES SOCIAIS QUE INVIABILIZAM A READAPTAÇÃO. JUROS E 

CORREÇÃO A CONTAR DA CITAÇÃO VÁLIDA DO INSS. I - Em decorrência 

de cadastramento equivocado da apelação como "outros documentos", 

bem como pedido de gratuidade cadastrado como apelação, deixou de ser 

apreciado o mérito do recurso, motivo pelo qual reconhecida a omissão. II - 

No mérito recursal ora analisado, a despeito da incapacidade ser atestada 

como parcial permanente, diante da análise das condições 

socioeconômicos do segurado, identificada a necessidade de conversão 

do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. III - Aposentadoria que 

tem como termo inicial a citação válida do INSS. IV - Quanto aos juros e 

correção monetária, atendendo ao comando contido no Tema 810 dos 

recursos com repercussão geral do STF, devem ser fixados os juros de 

mora de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança, 

na forma do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, alterado pela Lei n. 11.960/09 e 

correção monetária pelo IPCA-E sobre o débito objeto da condenação. 

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 

0005642-05.2019.8.04.0000, de Manaus (AM), em que são partes as 

acima indicadas, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores 

Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Estado do Amazonas, por unanimidade, em acolher os embargos de 

declaração, nos termos do voto da desembargadora relatora. Sala das 

Sessões, Manaus, 1º de novembro de 2019. (0609863-13.2018.8.04.0001, 

7ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho, Relator Nélia Caminha Jorge, 

Data Julgamento: 25/11/2019) No que tange ao pleito de tutela antecipada 

para a implantação do benefício, que se rege pelo artigo 497 do CPC, uma 

vez que possui por objeto uma obrigação de fazer, os vários argumentos 

já expostos nesta peça processual são mais que suficientes no sentido de 

demonstrar a relevância do fundamento da demanda, sendo palpável, 

igualmente, o receio de ineficácia da medida, caso postergada a 

implantação do benefício, já que se trata de verba de natureza alimentar e, 

por isso, apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela antecipada. 

Ressalve-se, é claro, a cobrança das parcelas pretéritas, que não são 

contempladas na vertente antecipação dos efeitos da sentença, 

lembrando que não há nenhum óbice em seu deferimento se dar na própria 

sentença, conforme orientação do STJ: “(...) III – De acordo com 

precedente da Turma, e boa doutrina, a tutela antecipada pode ser 

concedida com a sentença”.[1] Diante do exposto, ACOLHO a pretensão 

da parte autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na 

petição inicial, confirmando a tutela alhures deferida, razão pela qual 

CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a implantar o 

auxílio-doença a EDIMAR JOSE DA SILVA, a partir da data da cessação 

indevida, perdurando até a conversão em aposentadoria por invalidez, nos 
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termos do artigo 43 da Lei nº 8.213/91, na data da realização da perícia 

médica, no valor legal, com incidência de juros de mora[2] a partir da 

citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a 

partir de cada parcela vencida, salvo as anteriores aos quinquênios, 

acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida[3]. No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir 

para fins de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, 

até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança[4]”, JULGANDO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. Por oportuno, DETERMINO ao INSS que 

IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, 

eis que DEFIRO o pedido de tutela antecipada, consignando que as 

parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado. 

CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no 

importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as 

prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ). ISENTO 

a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto 

aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos 

do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. 

DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, 

já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) 

salários mínimos. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte 

demandante para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de 

direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, 

independentemente do recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 15 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] REsp 

299433/RJ, Reg. n. 2001/0003179-0, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO 

TEIXEIRA, 4ª Turma, Data do Julgamento, 09/10/2001, Data da 

Publicação/Fonte DJ 04.02.2002 p. 381, RSTJ vol. 156 p. 369. [2] No que 

tange aos juros, seguindo recente entendimento jurisprudencial, serão de 

1% ao mês, contados a partir da citação quanto às parcelas anteriores a 

ela, até a data em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 

29.06.2009, a partir do que aplicará a taxa de 0,5% ao mês. Nesse 

sentido: EMENTA PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. 

Requisito etário devidamente comprovado nos autos. 2. Início razoável de 

prova material corroborada pela prova testemunhal confirma o exercício 

da atividade rural pelo número de meses correspondentes à carência legal 

do benefício, a teor do disposto no art. 48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 

8.213/91. 3. No caso, não provou o INSS a circunstância de que o 

rendimento da mulher, enquanto servidora pública, era elevado e que a 

sua renda era suficiente ou a mais relevante para o sustento do grupo 

familiar. "A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar 

desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização 

do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser 

analisada no caso concreto". (Súmula n. 41 da TNU). 4. Direito ao 

benefício de aposentadoria rural por idade como segurado especial 

reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme pedido constante 

na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas a partir da 

propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso existente. A 

correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, contudo, 

aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, tendo em 

vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das 

cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos 

judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento da ADI n. 493/DF. 

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% (hum por cento) do 

valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em vigor 

da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser reduzidos para 0,5% 

(meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses são os juros aplicados 

nas cadernetas de poupança-, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação, ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ. 7. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS está isento de 

custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, caso dos 

Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. Devida a 

tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum in mora", 

decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança das 

alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os requisitos 

do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS intimado 

para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do trânsito em 

julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que devem 

aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve ser 

mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [3] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [4] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002322-96.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1002322-96.2019.8.11.0011. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE EXECUTADO: BANCO 

BRADESCO Vistos. INDEFIRO o pleito de ID 25997183, haja vista que em 

consulta à aba de associados, verifiquei que existe Embargos à Execução 

em trâmite, o qual ainda está pendente de julgamento, razão pela qual, 

descabido o levantamento dos valores penhorados em favor do 

exequente. AGUARDE-SE o julgamento do feito associado. Em seguida, 

dê-se nova VISTA à exequente para manifestação. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de 

novembro de 2019. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 486 Nr: 10-39.1997.811.0011
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Amir Arantes Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fransérgio Rojas Piovesan - 

OAB:4848, Jobé Barreto de Oliveira - OAB:8404

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 24 de março de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001995-88.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO CASSIANO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1001995-88.2018.8.11.0011 

AUTOR(A): CICERO CASSIANO DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Preliminarmente, DEFIRO o pedido para o fim 

de determinar a intimação do Gerente Executivo do INSS para que implante 

o benefício de auxílio-doença, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

conforme determinado em sentença de id n.º 25032217, sob pena de 

aplicação de multa diária. Ademais, passo à análise do pedido de 

cumprimento de sentença. I - Preenchidos os requisitos do art. 534 do 

CPC, RECEBO o pedido de cumprimento de sentença, de modo que se 

INTIME a Fazenda Pública, na pessoa do seu representante judicial, para 

que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos. II - FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor 

da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, os quais devem ser pagos 

em observância ao art.23, Lei 8.906/94. III - Se não apresentada 

impugnação ou caso concorde com o cálculo apresentado, 

CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE o 

respectivo precatório, observando-se o disposto no art.100, CF/88, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Em se 

tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao pagamento no 

prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente (art.535, § 3o ,NCPC). IV - Se apresentada impugnação, nos 

termos do art.535, NCPC, CERTIFIQUE-SE a tempestividade, fazendo-me os 

autos CONCLUSOS. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004062-89.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

K. A. D. B. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GESSIMAR CHARLES DE BARROS OAB - MT25483/O (ADVOGADO(A))

 

Autos: 1004062-89.2019.8.11.0011 Ante o teor da certidão de ID n. 

29821033, nomeio como defensor dativo do requerido o douto advogado 

Gessimar Charles de Barros, OAB/MT nº. 25483/O, arbitrando-lhe 

honorários advocatícios por analogia aos valores estipulados na tabela da 

Ordem dos Advogados do Brasil, a serem fixados oportunamente. 

Intime-se o causídico acerca da presente nomeação. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000735-39.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NOGUEIRA CAMELO OAB - MT24813/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS MARASSI OAB - MT27010/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. J. B. (REQUERIDO)

P. M. D. S. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR OAB - MT24346/O 

(ADVOGADO(A))

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Código n.º 1000735-39.2019.8.11.0011 Embora a Defensoria Pública tenha 

se habilitado nos autos em favor da ré, consta que ela constituiu 

advogado. Assim, reabro prazo de 15 dias para que as partes possam 

manifestar-se em relação às provas com que pretendam eventualmente 

demonstrar seu direito em Juízo. Embora haja pedido para realização de 

estudo psicossocial em relação à ré, consta que tal medida já lhe foi 

oportunizada em mais de uma ocasião, restando frustradas as tentativas 

por ato da própria ré. Assim, fixo prazo de 15 dias para que a ré possa 

dizer se tem interesse em submeter-se a estudo psicossocial com a 

equipe multidisciplinar deste Juízo. Após, conclusos. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (datado e assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000735-39.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NOGUEIRA CAMELO OAB - MT24813/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS MARASSI OAB - MT27010/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. J. B. (REQUERIDO)

P. M. D. S. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR OAB - MT24346/O 

(ADVOGADO(A))

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Código n.º 1000735-39.2019.8.11.0011 Embora a Defensoria Pública tenha 

se habilitado nos autos em favor da ré, consta que ela constituiu 

advogado. Assim, reabro prazo de 15 dias para que as partes possam 

manifestar-se em relação às provas com que pretendam eventualmente 

demonstrar seu direito em Juízo. Embora haja pedido para realização de 

estudo psicossocial em relação à ré, consta que tal medida já lhe foi 

oportunizada em mais de uma ocasião, restando frustradas as tentativas 

por ato da própria ré. Assim, fixo prazo de 15 dias para que a ré possa 

dizer se tem interesse em submeter-se a estudo psicossocial com a 

equipe multidisciplinar deste Juízo. Após, conclusos. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (datado e assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000735-39.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NOGUEIRA CAMELO OAB - MT24813/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS MARASSI OAB - MT27010/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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D. J. B. (REQUERIDO)

P. M. D. S. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR OAB - MT24346/O 

(ADVOGADO(A))

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Código n.º 1000735-39.2019.8.11.0011 Embora a Defensoria Pública tenha 

se habilitado nos autos em favor da ré, consta que ela constituiu 

advogado. Assim, reabro prazo de 15 dias para que as partes possam 

manifestar-se em relação às provas com que pretendam eventualmente 

demonstrar seu direito em Juízo. Embora haja pedido para realização de 

estudo psicossocial em relação à ré, consta que tal medida já lhe foi 

oportunizada em mais de uma ocasião, restando frustradas as tentativas 

por ato da própria ré. Assim, fixo prazo de 15 dias para que a ré possa 

dizer se tem interesse em submeter-se a estudo psicossocial com a 

equipe multidisciplinar deste Juízo. Após, conclusos. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (datado e assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000735-39.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NOGUEIRA CAMELO OAB - MT24813/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS MARASSI OAB - MT27010/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. J. B. (REQUERIDO)

P. M. D. S. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR OAB - MT24346/O 

(ADVOGADO(A))

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Código n.º 1000735-39.2019.8.11.0011 Embora a Defensoria Pública tenha 

se habilitado nos autos em favor da ré, consta que ela constituiu 

advogado. Assim, reabro prazo de 15 dias para que as partes possam 

manifestar-se em relação às provas com que pretendam eventualmente 

demonstrar seu direito em Juízo. Embora haja pedido para realização de 

estudo psicossocial em relação à ré, consta que tal medida já lhe foi 

oportunizada em mais de uma ocasião, restando frustradas as tentativas 

por ato da própria ré. Assim, fixo prazo de 15 dias para que a ré possa 

dizer se tem interesse em submeter-se a estudo psicossocial com a 

equipe multidisciplinar deste Juízo. Após, conclusos. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (datado e assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000295-09.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

P. M. D. S. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. B. (REQUERIDO)

 

Código n.º 1000295-09.2020.8.11.0011 Aqui se tem ação de modificação 

de guarda c/c tutela de urgência ajuizada por PAMELA MONIQUE DE 

SOUZA em desfavor de ELIZEU SALUSTIANO BENEDITO, visando os 

interesses da criança D. J. B. Em síntese, a requerente alegou ser genitora 

de Deivids Jupiter Benedito, tendo o genitor ajuizado ação sob o número 

1000735-39.2019 para a mesma finalidade, ou seja, a guarda do filho. 

Defiro à autora a gratuidade judiciária. A parte autora pediu tutela de 

urgência para que lhe seja concedida a guarda provisória. Decido. Indefiro 

o pedido de tutela. O direito de guarda aqui pretendido já foi longamente 

debatido nos autos código 1000735-39.2019.811.0011. Naqueles autos, a 

guarda foi mantida provisoriamente com o réu em razão de a autora 

passar a esconder a criança do pai e do Poder Judiciário, quando passou 

a ocultar-se e impedir a realização do estudo psicossocial. Assim, 

INDEFIRO O PEDIDO DE GUARDA PROVISÓRIA. Em relação ao direito de 

visitas, diante do que foi narrado aqui, especialmente pelo fato de autora 

ter passado a ocultar a criança de seu pai, sendo necessária a busca e 

apreensão, postergo a análise do pedido para momento posterior ao 

estudo psicossocial. Cite-se o réu. Em razão de já ter havido tentativa de 

acordo nos autos 1000735-39.2019.811.0011 e ter restado frustrado, 

deixo de designar nova tentativa. Determino a realização de estudo 

psicossocial em relação à autora, aproveitando o estudo já realizado 

naqueles autos em relação ao réu. Nomeio para atuar como assistente 

social dativa Luciana Cristina Claudino de Miranda, CRESS 5005. Faculto à 

autora e ao réu a nomeação de assistente técnico e formulação de 

quesitos. Após, conclusos. Mirassol D’Oeste-MT. MARCOS ANDRÉ DA 

SILVA Juiz de Direito (datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001631-82.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA TRINDADE XAVIER OAB - MT25621/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOÉ JOAQUIM DE SOUZA (REU)

JUDITH MARIA DE SOUZA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001631-82.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): CLEUSA APARECIDA DA SILVA REU: NOÉ JOAQUIM DE 

SOUZA, JUDITH MARIA DE SOUZA Aqui se tem ação de usucapião 

ajuizada por Cleusa Aparecida Ribeiro em face de Noé Joaquim de Souza 

e Judith Maria de Souza. Decisão de id. 20411313 determinou a citação 

dos requeridos e dos confinantes, assim como determinou a intimação da 

Fazenda Pública Estadual, Municipal e da União. Tentada a citação dos 

confinantes, apenas a confinante residente no lote 03 foi citada, vez que o 

confinante do lote 8 é pessoa desconhecida (id. 21925808). Lado outro, 

tentada a citação dos requeridos, sobreveio notícia de que Noé Joaquim 

de Souza é pessoa falecida e Judith Maria de Souza é pessoa incapaz (id. 

22855630). A requerente pugna pela nomeação de curador especial em 

favor de Judith Maria de Souza (id. 24040588). É o relato. Decido. I – Da 

Justiça Gratuita Considerando a condição econômico-financeira declarada 

pela parte requerente, defiro as benesses da justiça gratuita, nos termos 

do art. 98 e seguintes do CPC/15. II – Da Confinante do Lote 08 Acolho o 

pedido formulado em sede inicial e determino que a Fazenda do Município 

de Mirassol D’Oeste/MT informe a qualificação completa do confinante do 

lote nº 8, quadra P, Rua Sebastião Dias (rua 02), Bairro Centro, município 

de Mirassol D’Oeste/MT. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para resposta. 

Sobrevindo a informação no sentido de que o confinante em questão se 

encontra em local incerto e não sabido, cumpra-se a decisão de id. 

20411313 e cite-se este por edital. III – Do Curador Especial Considerando 

a informação no sentido de que Judith Maria de Souza é pessoa incapaz, 

encaminhem-se os autos à Defensoria Pública. IV – Das Disposições 

Finais Cumpra-se integralmente a decisão de id. 20411313, intimando-se a 

Fazenda Pública Estadual, Municipal e da União, assim como dando-se 

vista dos autos ao ente ministerial. Promova a parte autora a habilitação 

dos sucessores de Noé Joaquim de Souza. Após, conclusos. Às 

providências. Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de 

Direito (assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1003740-69.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

S. P. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. C. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE Certidão Certifico que compulsando os presentes 

autos esta secretaria verificou que não há documento pessoal do 

requerido, nem informação acerca de sua filiação e número do CPF, dados 

necessários à confecção do mandado de prisão e da certidão de protesto. 

Diante do exposto esta secretaria irá intimar o advogado da parte autora 

para que informe os dados necessários ao cumprimento da R. Decisão de 
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ID 29811557. MIRASSOL D'OESTE, 17 de abril de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, 

MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 TELEFONE: (65) 32411620

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003887-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETH DOVIDIO DELMENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES OAB - MT11333-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1003887-88.2020.8.11.0002 AUTOR: 

MARIA ELIZABETH DOVIDIO DELMENDES REU: BANCO DO BRASIL SA 

Recebo os autos no estado em que se encontram e ratifico os atos 

processuais já realizados. Inicialmente, cumpra-se a R. Determinação de ID 

29296732, com o consequente apensamento deste feito aos autos de nº 

1002261-41.2019.8.11.0011. Diante da identidade entre esta causa e a de 

número 1002261-41.2019.811.0011, fixo prazo de 15 dias para que o 

autor esclareça seu interesse no prosseguimento deste feito em razão de 

ter havido naqueles autos acordo entre as partes. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Datado e assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000243-13.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. M. (REQUERENTE)

L. D. G. A. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS RAIANE KISCHNER OAB - MT20615/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. H. T. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Autos 1000243-13.2020.811.0011 Aqui se tem ação de regulamentação 

de guarda c/c exoneração de pensão c/c pedido liminar, promovida por 

LUCINEI DA GUIA ARES TOMICHA e REGINA LOPES MARQUES TOMICHA, 

em desfavor de FÁTIMA HELENA TOMICHÁ MUQUISSAIN, visando os 

interesses da criança OTACIO TOMICHÁ ARES. Aportou aos autos 

manifestação da parte autora informando que não possui interesse de 

prosseguir com a presente demanda, requerendo a extinção do feito (ID 

30245105). É o relatório. Decido. Considerando que não houve a citação 

da parte requerida, defiro o pedido formulado pela parte autora. Sendo 

assim, HOMOLOGO a desistência da ação e EXTINGO o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo 

Civil. Sem custas e sem honorários. Ciência ao Ministério Público. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção 

das anotações e formalidades de praxe. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito (Assinado e Datado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000199-28.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUIMARAES DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DE OLIVEIRA DIAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000199-28.2019.8.11.0011. 

EXEQUENTE: JOSE GUIMARAES DIAS EXECUTADO: THIAGO DE OLIVEIRA 

DIAS Aqui se tem ação de execução de título extrajudicial ajuizada por 

José Guimarães Dias em face de Thiago de Oliveira Dias. No curso da 

presente execução, mais especificamente no dia 15.08.2019, o exequente 

pugnou pela suspensão do feito, vez que as partes haviam firmado 

acordo de pagamento do débito, no qual a totalidade do valor executado 

seria adimplido até o dia 31.10.2019. Decorrido o referido prazo, no dia 

08.04.2020, o exequente aviou novo pedido de suspensão do feito, agora 

pelo prazo de 90 (noventa) dias. É o relato. Decido. Considerando que o 

exequente se limitou a requerer a dilação do prazo e tendo em vista que o 

pagamento do débito deveria ter ocorrido no ano de 2019, determino a 

intimação deste para que indique se o débito foi adimplido. Desde logo, em 

caso negativo, deverá o autor especificar nos autos o acordo firmado e 

os valores que ainda pendem de adimplemento. Fixo o prazo de 15 

(quinze) dias para tanto, tudo sob pena de extinção do feito. Decorrido o 

prazo, conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000171-60.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DELFINA DOS SANTOS FRIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MELLO MOREIRA OAB - RS35572 (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000171-60.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): DELFINA DOS SANTOS FRIA RÉU: COMPANHIA DE SEGUROS 

PREVIDENCIA DO SUL Cite-se a parte requerida para que compareça a 

sessão de conciliação/mediação designada para o dia 22 de maio de 2019, 

às 13h30, devidamente acompanhada por seu advogado, a ser realizada 

pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência. Designada a audiência, intime-se o autor na pessoa 

do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC. As partes 

poderão constituir representante, por meio de procuração específica com 

poderes para negociar e transigir (§10º, art. 334, do NCPC). Advirto as 

partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado. Obtida a 

autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação. Não obtida a 

autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a 

apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344 do NCPC). No que tange ao pedido de antecipação 

de tutela consistente na cessação do desconto das parcelas da cobrança 

de contrato de seguro diretamente da conta bancária da autora, pela 

análise da petição inicial, bem como dos documentos que a instruem, 

verifico de fato os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, 

autorizadores da concessão da tutela antecipada em casos em que 

probabilidade do direito e perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação. O “fumus boni iuris” reside no fato de que, mesmo sem a 

contratação do seguro pela reclamante, o requerido está efetuando a 

cobrança mediante descontos feitos diretamente em sua conta bancária. 

O “periculum in mora”, por sua vez, ressai no presente caso quando, 

havendo descontos aparentemente indevidos em desfavor da reclamante, 

tal atitude poderia trazer-lhe prejuízos de ordem financeira. É cediço a 

autoridade conferida ao juiz em, prevendo maiores prejuízos a uma das 

partes, autorize a sua equiparação em Juízo até restar comprovada a 

legalidade do que tem sido trazido aos autos. Por outro lado, não vislumbro 

na antecipação do provimento jurisdicional almejado o perigo de 

irreversibilidade, pois que nos termos do art. 300, § 3º, do Código de 

Processo Civil, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada 

caso surgirem novos fatos que assim autorizem. Pelo exposto, defiro a 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional à autora, para o fim 

específico de determinar ao requerido a suspensão das cobranças 

realizadas mensalmente e descontadas em sua conta bancária referentes 

ao seguro Companhia de Seguros Previdência do Sul, conforme descrito 

na inicial, em 5 dias, sob pena de incidência de multa, a ser oportunamente 
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fixada, para o caso de descumprimento da presente ordem (art. 139, IV do 

CPC). Defere-se a inversão do ônus da prova, com supedâneo no art. 6º, 

VIII do CPC. Por fim, deferem-se os benefícios da assistência judiciária. 

Cumpra-se, com máxima URGÊNCIA. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito 

(datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003633-25.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CONNOR CONSTRUTORA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERMIRO MORETTI OAB - TO385-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1003633-25.2019.8.11.0011. 

IMPETRANTE: CONNOR CONSTRUTORA LTDA IMPETRADO: PREFEITO DE 

MIRASSOL D'OESTE Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por 

CONNOR CONSTRUTORA LTDA em desfavor de ato do Prefeito do 

Município de Mirassol D’Oeste/MT, todos devidamente qualificados nos 

autos. A impetrante alega ter firmado contrato de prestação de serviço 

junto ao munícipio de Mirassol D’Oeste/MT, consistente na realização de 

um bueiro triplo no bairro Morumbi. Aduz que a impetrada reteve o 

pagamento da prestação de serviços devido à ausência de certidão 

negativa de regularidade fiscal. Alega que cumpriu o contrato 

administrativo pactuado. A liminar foi indeferida conforme id. 24883531. 

Notificada, a autoridade coautora prestou informações conforme id. 

25889444, juntando documentos. Por conseguinte, o Ministério Público se 

manifestou pela procedência da ação. Vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. É cediço dizer que, em sede de mandado de 

segurança, para a concessão da segurança pleiteada, é necessário 

verificar se, de fato há o direito líquido e certo. Acerca da liquidez e 

certeza do direito, é correto afirmar que este consiste no fato de ser 

dispensada a dilação probatória dos fatos em que se pauta o pedido. 

Sendo que, conforme já dito pelo Ministro Luiz Fux o “titular do direito 

líquido e certo aquele que demonstrar, desde o ajuizamento da ação, a 

incontestabilidade do seu direito, mediante prova pré-constituída, em regra, 

consubstanciada em prova documental ou prova documentada, como v.g., 

uma justificação ou uma produção antecipada.”. Nesta senda, em uma 

análise acurada dos autos, verifica-se a presença dos elementos 

necessários à procedência do pedido. Há nos autos o contrato 

administrativo celebrado entre as partes, o que comprova a contratação 

dos serviços do impetrante pelo impetrado. O impetrado informou que os 

serviços foram realizados, não havendo problemas na execução do 

contrato quanto à realização da obra, sendo, o único motivo para a 

retenção do pagamento, a não apresentação da certidão negativa pelo 

impetrante. A administração pública é regida pelos princípios 

constitucionais, dentre eles o princípio da legalidade. Pelo princípio da 

legalidade a administração pública deve agir em conformidade com a lei, ou 

seja, somente pode fazer aquilo que a lei determina. Assim, para 

habilitação nas licitações é necessário à regularidade fiscal, conforme 

dispõe o artigo 27, inciso IV da Lei n 8.666/1993. Por conseguinte, dispõe 

o artigo 55, inciso XIII da mesma lei: Art. 55. São cláusulas necessárias em 

todo contrato as que estabeleçam: XIII - a obrigação do contratado de 

manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. No mais, as sanções a serem aplicas em 

caso de inexecução contratual, estão descritas no artigo 87 da lei de 

licitações, in verbis: Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a 

Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as 

seguintes sanções: I - advertência; II - multa, na forma prevista no 

instrumento convocatório ou no contrato; III - suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 

por prazo não superior a 2 (dois) anos; IV - declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base no inciso anterior. Portanto, a legislação pátria não confere à 

administração o direito de reter o pagamento ante a ausência da 

apresentação da certidão negativa, de modo que o ato do impetrado fere o 

princípio da legalidade, isso porque, a retenção do valor devido não consta 

no rol do artigo 87 da lei de licitações. Por fim, o poder conferido à 

administração de exigir a comprovação de regularidade fiscal durante a 

vigência do contrato, não se estende à retenção do pagamento dos 

serviços comprovadamente prestados, sob pena de caracterizar 

enriquecimento ilícito. Nesse sentido, veja-se precedente do STJ: REsp 

1173735, Quarta Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃ, j. 22/04/2014, 

DJe 09/05/2014 Diante disso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO 

NA PETIÇÃO para conceder a segurança, determinando que o impetrado 

se abstenha de reter o pagamento do serviço prestado. Estabeleço multa 

no importe de R$ 200,00 por dia descumprimento a contar do quinto dia útil 

depois do recebimento destes autos em carga se não pago o montante. 

Sem condenação em honorário em favor do advogado da parte impetrante, 

nos termos do artigo 25 da Lei 12.016/2009. Sem custas. Sentença 

submetida ao reexame necessário, conforme disposição do artigo 14, §1º 

da Lei 12.016/2009. Havendo preclusão temporal para apresentação de 

recurso pelas partes, remetam-se estes autos ao egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens deste Juízo. P. R. 

I. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
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CONNOR CONSTRUTORA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERMIRO MORETTI OAB - TO385-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1003633-25.2019.8.11.0011. 

IMPETRANTE: CONNOR CONSTRUTORA LTDA IMPETRADO: PREFEITO DE 

MIRASSOL D'OESTE Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por 

CONNOR CONSTRUTORA LTDA em desfavor de ato do Prefeito do 

Município de Mirassol D’Oeste/MT, todos devidamente qualificados nos 

autos. A impetrante alega ter firmado contrato de prestação de serviço 

junto ao munícipio de Mirassol D’Oeste/MT, consistente na realização de 

um bueiro triplo no bairro Morumbi. Aduz que a impetrada reteve o 

pagamento da prestação de serviços devido à ausência de certidão 

negativa de regularidade fiscal. Alega que cumpriu o contrato 

administrativo pactuado. A liminar foi indeferida conforme id. 24883531. 

Notificada, a autoridade coautora prestou informações conforme id. 

25889444, juntando documentos. Por conseguinte, o Ministério Público se 

manifestou pela procedência da ação. Vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. É cediço dizer que, em sede de mandado de 

segurança, para a concessão da segurança pleiteada, é necessário 

verificar se, de fato há o direito líquido e certo. Acerca da liquidez e 

certeza do direito, é correto afirmar que este consiste no fato de ser 

dispensada a dilação probatória dos fatos em que se pauta o pedido. 

Sendo que, conforme já dito pelo Ministro Luiz Fux o “titular do direito 

líquido e certo aquele que demonstrar, desde o ajuizamento da ação, a 

incontestabilidade do seu direito, mediante prova pré-constituída, em regra, 

consubstanciada em prova documental ou prova documentada, como v.g., 

uma justificação ou uma produção antecipada.”. Nesta senda, em uma 

análise acurada dos autos, verifica-se a presença dos elementos 

necessários à procedência do pedido. Há nos autos o contrato 

administrativo celebrado entre as partes, o que comprova a contratação 

dos serviços do impetrante pelo impetrado. O impetrado informou que os 

serviços foram realizados, não havendo problemas na execução do 

contrato quanto à realização da obra, sendo, o único motivo para a 

retenção do pagamento, a não apresentação da certidão negativa pelo 

impetrante. A administração pública é regida pelos princípios 

constitucionais, dentre eles o princípio da legalidade. Pelo princípio da 

legalidade a administração pública deve agir em conformidade com a lei, ou 

seja, somente pode fazer aquilo que a lei determina. Assim, para 

habilitação nas licitações é necessário à regularidade fiscal, conforme 

dispõe o artigo 27, inciso IV da Lei n 8.666/1993. Por conseguinte, dispõe 

o artigo 55, inciso XIII da mesma lei: Art. 55. São cláusulas necessárias em 
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todo contrato as que estabeleçam: XIII - a obrigação do contratado de 

manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. No mais, as sanções a serem aplicas em 

caso de inexecução contratual, estão descritas no artigo 87 da lei de 

licitações, in verbis: Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a 

Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as 

seguintes sanções: I - advertência; II - multa, na forma prevista no 

instrumento convocatório ou no contrato; III - suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 

por prazo não superior a 2 (dois) anos; IV - declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base no inciso anterior. Portanto, a legislação pátria não confere à 

administração o direito de reter o pagamento ante a ausência da 

apresentação da certidão negativa, de modo que o ato do impetrado fere o 

princípio da legalidade, isso porque, a retenção do valor devido não consta 

no rol do artigo 87 da lei de licitações. Por fim, o poder conferido à 

administração de exigir a comprovação de regularidade fiscal durante a 

vigência do contrato, não se estende à retenção do pagamento dos 

serviços comprovadamente prestados, sob pena de caracterizar 

enriquecimento ilícito. Nesse sentido, veja-se precedente do STJ: REsp 

1173735, Quarta Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃ, j. 22/04/2014, 

DJe 09/05/2014 Diante disso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO 

NA PETIÇÃO para conceder a segurança, determinando que o impetrado 

se abstenha de reter o pagamento do serviço prestado. Estabeleço multa 

no importe de R$ 200,00 por dia descumprimento a contar do quinto dia útil 

depois do recebimento destes autos em carga se não pago o montante. 

Sem condenação em honorário em favor do advogado da parte impetrante, 

nos termos do artigo 25 da Lei 12.016/2009. Sem custas. Sentença 

submetida ao reexame necessário, conforme disposição do artigo 14, §1º 

da Lei 12.016/2009. Havendo preclusão temporal para apresentação de 

recurso pelas partes, remetam-se estes autos ao egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens deste Juízo. P. R. 

I. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)
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GERMIRO MORETTI OAB - TO385-A (ADVOGADO(A))
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Prefeito de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1003633-25.2019.8.11.0011. 

IMPETRANTE: CONNOR CONSTRUTORA LTDA IMPETRADO: PREFEITO DE 

MIRASSOL D'OESTE Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por 

CONNOR CONSTRUTORA LTDA em desfavor de ato do Prefeito do 

Município de Mirassol D’Oeste/MT, todos devidamente qualificados nos 

autos. A impetrante alega ter firmado contrato de prestação de serviço 

junto ao munícipio de Mirassol D’Oeste/MT, consistente na realização de 

um bueiro triplo no bairro Morumbi. Aduz que a impetrada reteve o 

pagamento da prestação de serviços devido à ausência de certidão 

negativa de regularidade fiscal. Alega que cumpriu o contrato 

administrativo pactuado. A liminar foi indeferida conforme id. 24883531. 

Notificada, a autoridade coautora prestou informações conforme id. 

25889444, juntando documentos. Por conseguinte, o Ministério Público se 

manifestou pela procedência da ação. Vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. É cediço dizer que, em sede de mandado de 

segurança, para a concessão da segurança pleiteada, é necessário 

verificar se, de fato há o direito líquido e certo. Acerca da liquidez e 

certeza do direito, é correto afirmar que este consiste no fato de ser 

dispensada a dilação probatória dos fatos em que se pauta o pedido. 

Sendo que, conforme já dito pelo Ministro Luiz Fux o “titular do direito 

líquido e certo aquele que demonstrar, desde o ajuizamento da ação, a 

incontestabilidade do seu direito, mediante prova pré-constituída, em regra, 

consubstanciada em prova documental ou prova documentada, como v.g., 

uma justificação ou uma produção antecipada.”. Nesta senda, em uma 

análise acurada dos autos, verifica-se a presença dos elementos 

necessários à procedência do pedido. Há nos autos o contrato 

administrativo celebrado entre as partes, o que comprova a contratação 

dos serviços do impetrante pelo impetrado. O impetrado informou que os 

serviços foram realizados, não havendo problemas na execução do 

contrato quanto à realização da obra, sendo, o único motivo para a 

retenção do pagamento, a não apresentação da certidão negativa pelo 

impetrante. A administração pública é regida pelos princípios 

constitucionais, dentre eles o princípio da legalidade. Pelo princípio da 

legalidade a administração pública deve agir em conformidade com a lei, ou 

seja, somente pode fazer aquilo que a lei determina. Assim, para 

habilitação nas licitações é necessário à regularidade fiscal, conforme 

dispõe o artigo 27, inciso IV da Lei n 8.666/1993. Por conseguinte, dispõe 

o artigo 55, inciso XIII da mesma lei: Art. 55. São cláusulas necessárias em 

todo contrato as que estabeleçam: XIII - a obrigação do contratado de 

manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. No mais, as sanções a serem aplicas em 

caso de inexecução contratual, estão descritas no artigo 87 da lei de 

licitações, in verbis: Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a 

Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as 

seguintes sanções: I - advertência; II - multa, na forma prevista no 

instrumento convocatório ou no contrato; III - suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 

por prazo não superior a 2 (dois) anos; IV - declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base no inciso anterior. Portanto, a legislação pátria não confere à 

administração o direito de reter o pagamento ante a ausência da 

apresentação da certidão negativa, de modo que o ato do impetrado fere o 

princípio da legalidade, isso porque, a retenção do valor devido não consta 

no rol do artigo 87 da lei de licitações. Por fim, o poder conferido à 

administração de exigir a comprovação de regularidade fiscal durante a 

vigência do contrato, não se estende à retenção do pagamento dos 

serviços comprovadamente prestados, sob pena de caracterizar 

enriquecimento ilícito. Nesse sentido, veja-se precedente do STJ: REsp 

1173735, Quarta Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃ, j. 22/04/2014, 

DJe 09/05/2014 Diante disso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO 

NA PETIÇÃO para conceder a segurança, determinando que o impetrado 

se abstenha de reter o pagamento do serviço prestado. Estabeleço multa 

no importe de R$ 200,00 por dia descumprimento a contar do quinto dia útil 

depois do recebimento destes autos em carga se não pago o montante. 

Sem condenação em honorário em favor do advogado da parte impetrante, 

nos termos do artigo 25 da Lei 12.016/2009. Sem custas. Sentença 

submetida ao reexame necessário, conforme disposição do artigo 14, §1º 

da Lei 12.016/2009. Havendo preclusão temporal para apresentação de 

recurso pelas partes, remetam-se estes autos ao egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens deste Juízo. P. R. 

I. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002447-64.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS ALVES MARTINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000691-83.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação de busca e 

apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA em desfavor de JOSÉ CARLOS ALVES MARTINS. Este Juízo deferiu 
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a liminar pretendida. Em seguida, a parte ré apresentou contestação 

dizendo estar o autor agindo de má fé, pois já possuía uma ação em 

trâmite no Juizado Especial desta Comarca para resolver os conflitos que 

sustentaram a presente demanda. O requerido agravou a decisão que 

deferiu a liminar e a liminar foi deferida para que o bem fosse devolvido 

para ele. Instadas, as partes requereram o julgamento do feito. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Verifico que a 

presente ação perdeu o objeto, em decorrência do ajuizamento da ação de 

repetição de indébito c/c danos morais c/c tutela de urgência por José 

Carlos Alves Martins perante o Juizado Cível desta Comarca, a qual 

tramitou sob o número 1001766-94.2019.8.11.0011. Em análise àquele 

caderno processual, o requerido perseguia o reconhecimento da quitação 

das parcelas que o Banco insistia em dizer que estariam inadimplidas, 

ensejando a inserção do nome do Sr. José no rol de maus pagadores. 

Ressai da demanda que foi julgado totalmente procedente, sendo, 

inclusive, retificada a sentença para a majoração dos danos morais em 

dez mil reais. Portanto, indevido o prosseguimento da presente demanda, 

isso porque a ação cível tramitada no Juizado Especial possui distribuição 

anterior à esta, qual seja, em 04/06/2019. ISTO POSTO, e por tudo mais 

que nos autos constam, EXTINGO O PRESENTE FEITO SEM JULGAMENTO 

DE MÉRITO, ante a perda superveniente do objeto da ação, com base no 

art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem ainda de honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do proveito 

econômico, que, neste caso, é representado pelo valor atualizado da 

causa. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Datado e assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002447-64.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS ALVES MARTINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000691-83.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação de busca e 

apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA em desfavor de JOSÉ CARLOS ALVES MARTINS. Este Juízo deferiu 

a liminar pretendida. Em seguida, a parte ré apresentou contestação 

dizendo estar o autor agindo de má fé, pois já possuía uma ação em 

trâmite no Juizado Especial desta Comarca para resolver os conflitos que 

sustentaram a presente demanda. O requerido agravou a decisão que 

deferiu a liminar e a liminar foi deferida para que o bem fosse devolvido 

para ele. Instadas, as partes requereram o julgamento do feito. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Verifico que a 

presente ação perdeu o objeto, em decorrência do ajuizamento da ação de 

repetição de indébito c/c danos morais c/c tutela de urgência por José 

Carlos Alves Martins perante o Juizado Cível desta Comarca, a qual 

tramitou sob o número 1001766-94.2019.8.11.0011. Em análise àquele 

caderno processual, o requerido perseguia o reconhecimento da quitação 

das parcelas que o Banco insistia em dizer que estariam inadimplidas, 

ensejando a inserção do nome do Sr. José no rol de maus pagadores. 

Ressai da demanda que foi julgado totalmente procedente, sendo, 

inclusive, retificada a sentença para a majoração dos danos morais em 

dez mil reais. Portanto, indevido o prosseguimento da presente demanda, 

isso porque a ação cível tramitada no Juizado Especial possui distribuição 

anterior à esta, qual seja, em 04/06/2019. ISTO POSTO, e por tudo mais 

que nos autos constam, EXTINGO O PRESENTE FEITO SEM JULGAMENTO 

DE MÉRITO, ante a perda superveniente do objeto da ação, com base no 

art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem ainda de honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do proveito 

econômico, que, neste caso, é representado pelo valor atualizado da 

causa. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Datado e assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000731-02.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MESSIAS DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA 25 DE MAIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1000731-02.2019.8.11.0011 

REQUERENTE: JOSE MESSIAS DE MENEZES REQUERIDO: IMOBILIARIA 25 

DE MAIO LTDA Tendo em vista a manifestação exarada pelo Estado de 

Mato Grosso na petição de ID 24970533, intime-se a parte autora para que 

se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Datado e assinado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001909-83.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MIRASSOL PALACE HOTEL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE OLIVEIRA MATOS OAB - SC29216 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1001909-83.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

MIRASSOL PALACE HOTEL LTDA - ME REU: BANCO BRADESCO A 

preliminar apresentada na contestação confunde-se com o mérito e com 

ele será apreciada. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes 

indiquem as provas pretendidas para deslinde do feito. Em caso de 

pretensão de produção de prova testemunhal, deverão ser esclarecidos 

quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de indeferimento da 

prova pretendida. Em caso de pretensão de prova técnica, poderão as 

partes indicar assistentes técnicos e formular quesitos, sob o risco de 

preclusão. Em tempo, guisa frisar que eventual decurso de prazo sem 

manifestação, implicará na concordância tácita das partes com o 

julgamento do feito conforme o estado do processo. Após, conclusos. Às 

providências. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000087-59.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JECIRLENE JOSE SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1000087-59.2019.8.11.0011 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

JECIRLENE JOSE SILVA Considerando pedido retro, DETERMINO as 

seguintes providências: I) Se proceda com a consulta no sistema INFOJUD 

requisitando o endereço atualizado da parte executada JECIRLENE JOSE 

SILVA, inscrita no CPF n. 035.962.641-62. II) Com a vinda das informações 

positivas ou negativas, à exequente para pugnar o que entender de 

direito. Com o transcurso do prazo, conclusos. Às providências. Mirassol 

D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003907-86.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURICO LUIZ FARIAS (REQUERIDO)

 

Autos: 1003907-86.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação de busca e 

apreensão, ajuizada por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

HONDA LTDA em face de EURICO LUIZ FARIAS. Recebida a inicial, foi 

deferido o pedido liminar de busca e apreensão de veículo. Diante disso, 

expedido mandado de busca e apreensão, restou frustrada a diligência 

realizada pelo Oficial de Justiça, eis que não se obteve êxito em localizar o 

requerido, tampouco o veículo. Na sequência, a parte autora requereu a 

inserção de restrição judicial do veículo junto ao sistema Renajud (ID 

28680039). DECIDO. Considerando que, ‘in casu’, estão presentes os 

requisitos legais para concessão de liminar de busca apreensão do 

veículo, eis que tal pleito fora deferido inicialmente, não se vislumbra óbice 

quando ao bloqueio do automóvel através do Sistema Renajud. Dessa 

forma, defiro parcialmente o pedido de constrição de veículos através do 

Sistema RENAJUD, devendo constar a restrição de transferência. A 

propósito, o Regulamento RENAJUD - Restrição Judicial de Veículos 

Automotores - permite o envio de ordens judiciais eletrônicas de restrição 

relativas à transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora 

de veículos automotores cadastrados na Base Índice Nacionais (BIN) do 

Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAN. O Manual do 

Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta eletrônica que 

interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento Nacional de 

Trânsito - DENATRAN viabiliza a inserção de restrições judiciais de 

veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, licenciamento, 

circulação e registro de penhora. Após, com efetivada a constrição, 

intime-se o exequente para que se manifeste em prosseguimento, no 

prazo de 15 dias. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT. Marcos André da Silva 

Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010449-74.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR41766-O (ADVOGADO(A))

JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES OAB - PR12855 (ADVOGADO(A))

AYLLA MELLINA DE OLIVEIRA FANHANI OAB - PR96504 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010449-74.2014.8.11.0011. REQUERENTE: ALESSANDRA DE 

CARVALHO REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA Vistos. A despeito do 

afirmado pela patrona da parte executada em ID 31253063 quanto ao 

bloqueio de valores ocorrido nestes autos, compulsando o feito 

detidamente verifico que na verdade o valor de R$ 44.612,55 (quarenta e 

quatro mil seiscentos e doze mil reais e cinquenta e cinco centavos) foi o 

total encontrado em contas da executada, porém não fora bloqueado todo 

esse montante, mas tão somente o valor executado de R$$ 7.650,59 (sete 

mil seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos), sendo 

todos os demais valores desbloqueados, conforme se infere do extrato de 

ID 8088807. Portanto, INDEFIRO o pleito de desbloqueio, eis que este já 

fora efetivado. Não havendo qualquer outro requerimento, DEVOLVA-SE 

ao arquivo. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003466-08.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO SANTOS FERRAZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003466-08.2019.8.11.0011. REQUERENTE: PABLO SANTOS FERRAZ 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando que a parte 

sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo, e, ante o teor do 

petitório de id nº 31306098, determino: I – A conversão da ação para 

Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, por meio de 

seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em 

caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 16 de abril de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-02.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS GUTHIERY MAZOTI TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANDEIRANTE ENERGIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000192-02.2020.8.11.0011. REQUERENTE: VINICIUS GUTHIERY MAZOTI 

TOLEDO REQUERIDO: BANDEIRANTE ENERGIA S/A Vistos. DEFIRO o 

pedido de id nº 31294419, para MAJORAR o valor da multa diária para R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), continuando limitada ao teto do 

juizado, de modo que INTIME-SE a demandada para cumprir a tutela 

deferida, nos termos da r. decisão com o valor da multa ora aumentada. 

Ademais, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência. Com a manifestação das partes pelo julgamento 

antecipado, remetam-se os autos para Juiz(a) Leigo(a). CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 16 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010631-89.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010631-89.2016.8.11.0011. EXEQUENTE: MARILZA DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos. Vieram-me os autos conclusos 

ante a apresentação de “Exceção de Pré-Executividade” pelo executado, 

consoante se vê de ID 31333202. Pois bem. Em observância ao 

entendimento do E.STJ, mister a oitiva da parte contrária antes de julgar a 

objeção, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO DO INCIDENTE, SEM A 

OITIVA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

CONTRADITÓRIO. 1. É obrigatório o contraditório em sede de exceção de 

pré-executividade, razão pela qual não é possível que o juízo da execução 

acolha a exceção sem a prévia oitiva do exequente, ainda que suscitada 

matéria cognoscível de ofício. 2. Recurso especial não provido. (REsp 

1279659/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 27/10/2011)” Desta feita, INTIME-SE a 

exequente para se manifestar acerca da objeção de pré-executividade, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, devolvam-me os autos CONCLUSOS. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 17 de abril 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000909-06.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA SOARES DA PAIXAO ALBUQUERQUE (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O 

DIA 03/07/2020, ÀS 16H00MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO 

FÓRUM DESTA COMARCA DE JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000106-23.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZICLEIDE FEITOZA DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação por intermédio do(a) advogado(a) da parte devedora para 

cumprir voluntariamente a sentença, no prazo de quinze dias, sob pena 

de, quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação (CPC, art. 523, §1º) e, também, honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), com ulterior expedição de mandado 

de penhora e avaliação (§ 3º).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000274-59.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA PEREIRA TAVARES (EXECUTADO)

MARIA PEREIRA TAVARES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO. OUTROSSIM, 

INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR 

MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME 

PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000378-85.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES TAVARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (EXECUTADO)

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

LOJAS RENNER S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000378-85.2017.8.11.0025 AUTOR: MARCELO 

RODRIGUES TAVARES RÉU: BANCO BRADESCARD S.A, LOJAS RENNER 

S.A., BOA VISTA SERVICOS S.A. VISTOS ETC. Analisando o bojo dos 

autos, verifico que foram requeridos e deferidos os benefícios da justiça 

gratuita, considerando tão somente a declaração carreada aos autos. 

Todavia, verifico que restam dúvidas acerca da possibilidade ou não de a 

parte autora poder arcar com as custas e despesas processuais. Desta 

forma, nos termos do § 2º, artigo 99, do Novo Código de Processo Civil, 

DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acostar aos autos documentos que comprovem o preenchimento dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Juína/MT, 10 de 

maio de 2017. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000378-85.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES TAVARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (EXECUTADO)

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

LOJAS RENNER S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação por intermédio dos advogados constituídos pelas partes 
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devedoras para cumprir voluntariamente a sentença, no prazo de quinze 

dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º) e, também, 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), com ulterior expedição 

de mandado de penhora e avaliação (§ 3º).

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001751-20.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SANTOS DOS ANJOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001751-20.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: FERNANDO 

SANTOS DOS ANJOS BUSCA E APREENSÃO VISTOS. Considerando a 

ausência de previsão legal, indefiro o pedido de suspensão formulado pelo 

autor. Intime-se o autor para indicar o paradeiro do veículo, ou ainda, com 

fundamento no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela 

Lei nº 13.043, de 2014, requeira a conversão da presente ação de busca 

e apreensão em execução de título extrajudicial por quantia certa, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Providências necessárias. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001755-23.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EROS DE OLIVEIRA MACHADO PESSOA DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001755-23.2019.8.11.0025 

AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

EROS DE OLIVEIRA MACHADO PESSOA DOS SANTOS VISTOS. Defiro o 

pedido formulado pelo representante ministerial para suspensão do 

presente feito pelo prazo de 60 dias, a viabilizar junto ao demandado, 

eventual composição civil, nos termos do art. 17, §§ 1º e 10-A da Lei 

8.429/92. Decorrido o prazo retro, tornem os autos conclusos para 

homologação da avença ou julgamento antecipado da lide. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000526-91.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR ASSIS SOARES (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARD SOUZA SCHLEGEL OAB - RO5876 (ADVOGADO(A))

MIGUEL ANGEL ARENAS RUBIO FILHO OAB - RO5380 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAR JOSE PEDROTTI (DEPRECADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000526-91.2020.8.11.0025 

DEPRECANTE: DEVANIR ASSIS SOARES DEPRECADO: IVAR JOSE 

PEDROTTI V I S T O S. Preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, 

cumpra-se conforme descrito no campo finalidade: 1). Penhora, avaliação 

e intimação; Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao 

juízo deprecante com as nossas homenagens. Caso a parte a ser 

citada/intimada não seja encontrada, o Oficial deverá certificar onde 

poderá ser localizada (inclusive com telefone, local de trabalho ou ponto 

de referência) e havendo novo endereço nos autos, encaminhem-se à 

respectiva Comarca, em caráter itinerante (art. 262 do CPC), independente 

de nova deliberação, informando tal providência ao Juízo deprecante. 

Cumpra-se servindo a cópia desta decisão como mandado/ofício, no que 

couber. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000933-68.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RIBEIRO BOTELHO (AUTOR(A))

SILVANO SOUZA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCEL DE SA PEREIRA OAB - MT0012070A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000933-68.2018.8.11.0025 

AUTOR(A): SILVANO SOUZA DE ALMEIDA, TATIANE RIBEIRO BOTELHO 

REU: CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA VISTOS. Conclusão 

desnecessária. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre os 

honorários periciais, conforme determinado na decisão de Id. 29504857. 

Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001398-14.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE LEAO SOUTO (EXECUTADO)

RODRIGO ANTONIO LEAO SOUTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001398-14.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: RODRIGO ANTONIO 

LEAO SOUTO, MICHELLE LEAO SOUTO VISTOS. Prefacialmente à análise 

do pedido de penhora de Id. 27770464, intimem-se os devedores, por meio 

de seu procurador constituído, para cumprirem voluntariamente a 

sentença, nos moldes da decisão de Id. 22835676. Restando infrutífera a 

providência, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação (art. 

523, §3º, CPC) dos semoventes indicados na petição de Id. 27770464. 

Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, 

art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como 

somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos 

incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112436 Nr: 3849-97.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA ULHOA ADJUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA 

(CITAÇÃO) NEGATIVA EM FLS. 95-V.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81727 Nr: 1417-47.2011.811.0025
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFR, AFR, SSFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS MARCEL DE 

BARROS - OAB:17815/MT

 INTIIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS DO EXECUTADO: 

SILVIO SERGIO FUSCO ROCHA, TENDO EM VISTA QUE O ALVARÁ Nº 

546785-3/2019 FOI CANCELADO POR INCOSISTÊNCIA NOS DADOS 

BANCÁRIOS.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001506-72.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE FRANCISCA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVAGO DIAS MENDES OAB - ES19831 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINESIO SANTANA DOS SANTOS FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001506-72.2019.8.11.0025. REQUERENTE: 

CLEONICE FRANCISCA DE OLIVEIRA REQUERIDO: SINESIO SANTANA 

DOS SANTOS FILHO VISTOS. Trata-se de ação de divórcio vertida por 

Cleonice Francisca de Oliveira em face de Sinesio Santana dos Santos 

Filho objetivando pôr fim à relação matrimonial celebrada entre as partes. 

Aduz a requerente que se casou com o requerido em 18 de junho de 

2011, sob o regime de comunhão parcial de bens e que há mais de dois 

anos decidiram pôr fim ao vinculo conjugal. Afirma, ainda, que durante a 

união matrimonial não tiveram filhos nem mesmo bens a partilhar. Formada 

a angularidade da relação jurídica processual (Id. 26632320), a parte 

autora deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar defesa, mas 

relatou ao Sr. Oficial de Justiça que não poderia comparecer na audiência 

designada por não possuir condições financeiras de se deslocar até este 

Juízo e que concordava com o pedido de divórcio formulado, tendo 

registrado tal afirmação por escrito no anverso do mandado de citação (Id. 

26632320). Formalizados, vieram os autos conclusos para prolação de 

sentença. É breve o relato. Decido. Conforme já relatado, o requerido 

apesar de regularmente citado e advertido quanto às consequências 

jurídicas da inércia, não respondeu a presente ação, razão porque, nos 

termos do art. 344 do CPC, bem como art. 7º da Lei nº 5.478/1968, decreto 

sua revelia. Considerando a justificativa apresentada pelo requerido pelo 

não comparecimento na audiência de mediação designada, deixo de 

aplicar ao requerido a multa prevista no artigo 334, § 8° do NCPC. 

Passadas essas premissas, enveredado ao mérito da discussão, posto 

que a revelia não produz efeitos definitivos sobra as ações que versam 

sobre o estado das pessoas, cabe recordar que a alteração introduzida 

pela Emenda Constitucional nº 66/2010, que modificou o art. 226, §6º, da 

CF, introduziu novo sistema de apreciação do divórcio, excluindo a 

separação judicial e permitindo o divórcio sem causa e prazos. Ademais, 

decorrem do texto introduzido duas inovações constitucionais, quais 

sejam: (a) A primeira, ao excluir do ordenamento brasileiro a separação 

judicial. (b) A segunda, ao dispor que para decretação do divórcio não se 

exige prazos ou causas. E mais, a legislação ordinária comprovadamente 

não foi recepcionada pela EC nº 66/2010, em razão da exclusão de sua 

referência no texto constitucional. Não se trata de simples omissão da 

separação judicial no texto ou não ser inserida por não dissolver o 

casamento, o que autorizaria sua permanência no sistema brasileiro, 

coexistindo com o divórcio, de forma que a referência à legislação 

ordinária foi excluída do texto da emenda constitucional com o objetivo 

expresso de abolir a separação judicial. Importante ressaltar, que a 

decretação do divórcio, por outro lado, não veda aos ex-cônjuges 

reconciliarem, casando-se novamente nas mesmas condições do 

casamento anterior. Não se justifica a manutenção da separação jurídica 

apenas em razão da reconciliação, diante da possibilidade de casarem-se 

novamente. Desta forma, não obstante os entendimentos contrários, no 

sentido da permanência da anacrônica separação judicial, aplicando-se a 

legislação infraconstitucional, entendo que tais razões não se sustentam 

diante da interpretação histórica e lógico-sistemática. A preclara Maria 

Berenice Dias assim se manifesta: “A nova regra entrou imediatamente em 

vigor, não carecendo de regulamentação. Afinal, o divórcio está regrado 

no Código Civil, e a Lei do Divórcio manda aplicar ao divórcio consensual o 

procedimento da separação por mútuo consentimento (art. 40, § 2º). 

Assim, nada mais é preciso para implementar a nova sistemática. Por isso 

é necessário alertar que a novidade atinge as ações em andamento. 

Todos os processos de separação perderam o objeto por impossibilidade 

jurídica do pedido (CPC 267, inc. VI). Não podem seguir tramitando 

demandas que buscam uma resposta não mais contemplada no 

ordenamento jurídico. (...) Como a pretensão do autor, ao propor a ação, 

era pôr um fim ao casamento, e a única forma disponível no sistema legal 

pretérito era a prévia separação judicial, no momento em que tal instituto 

deixa de existir, ao invés de extinguir o processo cabe/deve o juiz 

transformá-la em ação de divórcio.” E continua: “A verdade é uma só: a 

única forma de dissolução do casamento é o divórcio, eis que o instituto 

da separação foi banido – e em boa hora – do sistema jurídico pátrio. 

Qualquer outra conclusão transformaria a alteração em letra morta. A 

nova ordem constitucional veio para atender ao anseio de todos e 

espancar definitivamente a culpa do âmbito do Direito das Famílias. Estava 

mais do que na hora de acabar com uma excrescência que só se manteve 

durante anos pela histórica resistência à adoção do divórcio. Mas, 

passados mais de 30 anos nada, absolutamente nada justifica manter uma 

dupla via para assegurar o direito à felicidade, que nem sempre está na 

manutenção coacta de um casamento já roto”. (DIAS, Maria Berenice. EC 

66/10 – e agora? Disponível em http://www.mariaberenice.com.br. 

Acesso em 25.10.2010). Pelos entendimentos acima esposados, 

importante frisar que desnecessária a comprovação do lapso temporal 

antes exigido, bem como a demonstração de quaisquer causas para 

consubstanciar o divórcio. Ademais, não há óbice para o deferimento do 

pedido, já que inexiste filhos menores e bens a partilhar. Diante do 

exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo mais que dos 

autos consta, acolho o pedido inicial formulado por Cleonice Francisca de 

Oliveira para DECLARAR DISSOLVIDO O VÍNCULO CONJUGAL que 

mantinha com Sinesio Santana dos Santos Filho, JULGANDO PROCEDENTE 

o pedido e, por conseguinte, DECRETO-LHES O DIVÓRCIO na forma 

convencionada na inicial, fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei 

n° 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da Constituição federal. Isento as partes do 

pagamento de custas e emolumentos judiciais, por serem beneficiários da 

justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. Transitada em julgado, 

expeça-se o mandado de averbação, junto ao Cartório de Registro Civil 

respectivo, fazendo constar que a parte requerente voltará a usar o nome 

de solteira. Oportunamente, feitas as devidas anotações e comunicações, 

arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000920-35.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNEIS DA SILVA GIL (REU)

JEAN DA SILVA DUARTE (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000920-35.2019.8.11.0025. AUTOR(A): 

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME REU: JEAN DA 

SILVA DUARTE, VAGNEIS DA SILVA GIL AÇÃO DE COBRANÇA VISTOS. 

Cuida-se de ação de cobrança promovida por Academia Juinense de 

Ensino Superior Ltda. – ME em face de Jean da Silva Duarte e Vagneis da 

Silva Gil, objetivando o recebimento do valor de R$ 18.956,79 (dezoito mil 

novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos), em 

decorrência de contrato de serviços educacionais inadimplidos. Formada a 

angularidade da relação jurídica processual, os requeridos compareceram 

na sessão de mediação designada (Id. 26099084), porém a tentativa de 

conciliação restou infrutífera. Transcorrido o prazo para defesa, ambos os 

demandados se quedaram inertes. Instado a se manifestar, o autor 
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requereu a decretação da revelia da demandada e com o julgamento 

antecipado da lide, com a procedência integral dos pedidos iniciais. É 

breve o relato. Fundamento e Decido. Tratando-se de demanda cujas 

questões fáticas estão bem delineadas e o demandado é revel, resta 

evidente a inexistência de controvérsia sobre a matéria de fato e a 

desnecessidade de dilatação da instrução probatória, impondo-se ao 

julgador, como corolário lógico do princípio da duração razoável do 

processo, o dever de decidir diretamente a lide, nos termos do art. 355, I, 

do NCPC, entregando a prestação jurisdicional de modo eficiente e célere. 

Dito isso, analisando os autos, constata-se, com facilidade, que não se 

desincumbiu a requerida de infirmar a tese inicial, porque mesmo citada a 

se defender, manteve-se inerte, o que, à mingua de razões que façam 

arrefecer a veracidade das alegações iniciais, leva à conclusão de que, 

de fato, a requerida não efetuou o pagamento do débito correspondente 

serviços educacionais usufruídos. Assim sendo, a junção do material 

probatório, demonstrado por meio do contrato particular de mútuo para 

concessão de crédito ao acadêmico do ensino superior - Id. 20325945, 

com a respectiva assinatura do devedor e do fiador, a planilha atualizada 

do débito, aliada às suas inércias em apresentar defesa, deixa clara a 

veracidade das alegações do requerente. Ante ao exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando a requerida ao 

pagamento do valor de R$ 18.956,79 (dezoito mil novecentos e cinquenta 

e seis reais e setenta e nove centavos), o qual deverá sofrer incidência 

de juros de mora, de 1% ao mês, e corrigida monetariamente pelo INPC, 

desde a data do vencimento da obrigação pactuada, por se tratar de mora 

ex re. Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais 

e aos honorários do advogado da parte adversa, que fixo, nos termos do 

art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, e consideradas as 

especificidades da demanda, em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da condenação. Transitada em julgado, se nada for requerido 

no prazo 05 dias, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000279-52.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANAIRA DA SILVA OAB - SP361730 (ADVOGADO(A))

PEDRO JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - DF54011-O 

(ADVOGADO(A))

LARISSA COPATTI DOGENSKI OAB - RS97459 (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO(A))

ALCIONE ADAME OAB - SP252199 (ADVOGADO(A))

CAIO FERNANDO GIANINI LEITE OAB - SP174974 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000279-52.2016.8.11.0025 REQUERENTE: SIMONE 

DOS SANTOS REQUERIDO: VANDERLEI PIO Vistos, etc. Atendendo ao 

requerimento da parte requerida e em atenção à norma fundamental 

inserta no art. 3º, § 3º, do CPC/2015, a qual dispõe acerca da solução 

consensual dos conflitos, determino a remessa do feito ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), devendo ser 

designada audiência de acordo com a pauta do mediador/conciliador, 

porém com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo as partes 

serem intimadas com 20 (vinte) dias de antecedência, no mínimo. 

Conforme requerido, priorize-se a designação da referida audiência no 

período matutino. Para comparecimento na referida audiência, intimem-se 

as partes, advertindo-as de que o não comparecimento injustificado à 

audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa com multa de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, nos termos do art. 334, §8º do CPC. As 

partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados. Ciência ao MPE. Às providências. 

Juína (MT), data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000284-06.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR DE SOUZA CORDEIRO (EXECUTADO)

VALDECIR DE SOUZA CORDEIRO 58126694149 (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão de id nº 28459344. JUÍNA, 16 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000291-27.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

N. Z. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA FERREIRA PADILHA OAB - MT24298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. Q. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000291-27.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:NAKIA ZUMAS 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIA FERREIRA PADILHA POLO 

PASSIVO: JOSIANY COSTA DE QUEIROZ FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Mediação Sala: CEJUSC JUÍNA Data: 22/06/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 16 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000305-11.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SESLLEY DE JESUS LEITE PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS DE OLIVEIRA PINHEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000305-11.2020.8.11.0025. Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença ajuizado por Seslley de Jesus Leite Pinheiro em 

desfavor de Jonas de Oliveira Pinheiro, objetivando o recebimento das 

prestações alimentícias não adimplidas. Da análise da petição inicial 

verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim 

como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma 

legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 

330 do NCPC, com fulcro no disposto no artigo 528 do mesmo codex, 

RECEBO a petição inicial. Defiro o benefício da justiça gratuita na medida 

em que o exequente é pobre na acepção jurídica do termo não dispondo, 

assim, de meios para arcar com as despesas do processo sem se privar 

dos recursos indispensáveis à sua manutenção. Processe-se em segredo 

de justiça conforme recomenda o art. 189, inciso II, do CPC. Na forma do 

artigo 513, §2º do CPC, CITE-SE o executado JONAS DE OLIVEIRA 

PINHEIRO para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor de R$ 5.933,32 

(cinco mil novecentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos), 

devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento e acrescido das 

custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido 

o prazo previsto no artigo 523 do NCPC, o débito será acrescido de multa 

de dez por cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo 
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de 15 (quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, 

poderá a parte exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas 

informatizados à disposição do Juízo. Certificado o trânsito em julgado da 

decisão e transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá 

requerer diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos termos do 

artigo 528, § 1º c/c art. 517, que servirá também aos fins previstos no art. 

782, §3º, todos do Novo Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000306-93.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SESLLEY DE JESUS LEITE PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS DE OLIVEIRA PINHEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000306-93.2020.8.11.0025. Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença ajuizado por Seslley de Jesus Leite Pinheiro em 

face de Jonas de Oliveira Pinheiro, já qualificados nos autos. Em acordo 

extrajudicial devidamente homologado por sentença (procedimento n° 

220/2006) ficou definido que o executado contribuiria com o valor de um 

salário mínimo à título de pensão alimentícia em favor do requerente. 

Ocorre que o executado não realizou o pagamento referente aos meses 

de janeiro, fevereiro e março do corrente ano, conforme planilha de Id 

29871603, motivo pelo qual o exequente requer a execução forçada da 

obrigação. Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no artigo 330 do NCPC, com fulcro no 

disposto no artigo 528 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Defiro o 

benefício da justiça gratuita na medida em que o exequente é pobre na 

acepção jurídica do termo não dispondo, assim, de meios para arcar com 

as despesas do processo sem se privar dos recursos indispensáveis à 

sua manutenção. Processe-se em segredo de justiça conforme 

recomenda o art. 189, inciso II, do CPC. CITE-SE e INTIME-SE o executado 

pessoalmente para, em 03 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, advertindo-o de que somente a 

comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar o 

débito justificará o inadimplemento (artigos 911 c/c 528, § 7º, CPC). 

ADVIRTA-SE o executado de que se não pagar, ou se a justificativa não 

for aceita, poderá ser decretada sua prisão, em regime fechado, pelo 

prazo de 01 (um) a 03 (três) meses (art. 528, § 3º, CPC), bem como que o 

cumprimento da pena, por sua vez, não o exime do pagamento das 

prestações vencidas e vincendas. Anote-se que o débito alimentar que 

autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 03 (três) 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem 

no curso do processo. Decorrido o prazo para pagamento, com ou sem 

justificativa, INTIME-SE a parte exequente para, em 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender por direito, após, dê-se vista ao Ministério 

Público. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000313-22.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. A. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000313-22.2019.8.11.0025. Vistos, etc. Cuida-se 

de cumprimento de sentença ajuizado por Heitor Alves Pereira da Silva, 

representado por sua genitora Camila Pereira da Silva, em face de Bruno 

Alves da Silva, ajuizada pelo rito da prisão civil, previsto no artigo art. 528 

do CPC, objetivando a execução de prestações alimentícias fixadas em 

acordo judicial. Recebo a exordial, eis que preenchidos os requisitos 

legais e defiro os benefícios da justiça gratuita ao exequente, nos termos 

dos artigos 98 c/c art. 99, § 3º, CPC. Cite-se o devedor para pagar o 

débito exequendo e as parcelas que se vencerem no curso desta ação, 

devidamente atualizados, provar que já o fez ou justificar a impossibilidade 

de fazê-lo, no prazo de 03 (três) dias, advertindo-o de que somente a 

comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar o 

débito justificará o inadimplemento (artigo 528, § 7º, CPC). Advirta-se o 

Executado de que se não pagar, ou se a justificativa não for aceita, 

poderá ser decretada sua prisão, em regime fechado, pelo prazo de 01 

(um) a 03 (três) meses (art. 528, § 3º, CPC), bem como que o cumprimento 

da pena, por sua vez, não o exime do pagamento das prestações 

vencidas e vincendas. Anote-se que o débito alimentar que autoriza a 

prisão civil do alimentante é o que compreende até as 03 (três) prestações 

anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso 

do processo. Decorrido o prazo para pagamento, com ou sem justificativa, 

certifique-se e intime-se o Exequente para que requeira o que entender 

por direito no prazo de 05 (cinco) dias, abrindo-se, em seguida, vista ao 

Ministério Público Estadual. Processe-se em segredo de justiça. Ciência ao 

Ministério Público. Às providências. Juína/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000322-47.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ OAB - MT24156-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON LUIZ MORBACH (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar e comprovar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. 

JUÍNA, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein 

Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000331-09.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. P. D. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000331-09.2020.8.11.0025. Vistos. Trata-se de 

ação negatória de paternidade cumulada com retificação de registro civil 

proposta por Genair Aparecido dos Santos em desfavor de Isabela Duarte 

dos Santos, neste ato representada por seu progenitor materno Valter 

Pereira Duarte, todos qualificados na exordial. Aduz o requerente que do 

breve relacionamento havido entre ele e a genitora da infante Isabela, ora 

requerida, adveio o nascimento dessa e desde então o autor contribui com 

valores à título de pensão alimentícia. Prossegue narrando que no ano de 

2019, após o falecimento da genitora da infante, começaram a surgir 

comentários de que o requerente não seria o pai da criança, pois a 

falecida teria se envolvido com outros homens no mesmo período em que 

se relacionava com o demandante. A par dessas informações, o 

requerente buscou os progenitores maternos de Isabela, os quais 

atualmente detém a guarda de fato da infante, a fim de que pudessem 

realizar exame de DNA para comprovar a paternidade. No entanto, 

segundo o autor o representante legal da criança se negou, razão pela 

qual busca a tutela jurisdicional. Vieram-me conclusos. É o relatório. 

Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita ao requerente, 

tendo em vista que o pedido foi formulado por pessoa natural, com 

declaração de hipossuficiência econômica, havendo, no caso, presunção 

juris tantum de que não pode arcar com as despesas processuais, 

conforme art. 98 c/c art. 99, § 3º, CPC/2015. Compulsando os autos, 

faz-se necessário, para deslinde da causa, o exame de mapeamento 

genético (DNA). Para tanto, intime-se as partes pessoalmente, para que, 
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compareçam ao Juízo e forneçam material genético para a realização do 

exame do DNA, sendo que, as partes ficam isentas das despesas do 

aludido exame. Após, proceda-se o envio para o laboratório que o Juízo 

costumeiramente solicita os serviços. Consigne-se que deverá ser o 

resultado remetido pelo laboratório diretamente a este Juízo, com cópias 

endereçadas aos interessados. Ademais, diante das especificidades da 

causa, deixo de remeter o feito ao CEJUSC e determino a citação da parte 

requerida para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal de 15 

(quinze) dias (NCPC, art. 231). Caso sejam alegadas matérias preliminares 

ou juntados documentos na peça de contestação, abra-se vistas para o 

advogado do requerente para impugnação em 15 (quinze) dias, conforme 

determina o artigo 351 do NCPC. Após, dê-se vista ao Ministério Público 

para se manifestar no feito. Em seguida, volte-me os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000338-35.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDESIO JOSE SEGALA OAB - MT11357-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCK BORGES SOARES 00831548177 (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão de id nº 27639701, requerendo o que 

entender de direito. JUÍNA, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Marcos Bodstein Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000352-82.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE CRISTINA FEITEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE MARAIA OAB - MT26672/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000352-82.2020.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c 

indenização por danos morais ajuizada por Daiane Cristina Feiten em face 

do Município de Juína, já qualificados nos autos. A autora narra que 

participou do Concurso Público Municipal n. 001/PE/JUINA/2019, promovido 

pela Prefeitura Municipal de Juína, concorrendo ao cargo de técnico em 

enfermagem urbano. Aduz que foi aprovada na 23° colocação sendo 

convocada no dia 29 de agosto de 2019 para assumir sua vaga mediante 

realização de avaliação de aptidão física e mental. No entanto, alega ter 

sofrido acidente no dia 06.09.2019, o que teria impossibilitado seu 

comparecimento à referida avaliação no período estabelecido pelo edital – 

02.09.2019 a 20.09.2019, razão pela qual solicitou prorrogação do prazo e 

teve seu pedido negado. Assim, ajuizou a presente demanda requerendo, 

em sede liminar, que o requerido seja compelido a conceder novo prazo 

para que a autora possa realizar os exames exigidos no edital. Ao final, 

pugna pela procedência da ação, para que a liminar seja confirmada e o 

requerido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). É o relatório. Fundamento e 

Decido. A priori, recebo a exordial, eis que preenchidos os requisitos do 

art. 319, NCPC e defiro os benefícios da justiça gratuita ao requerente, 

conforme art. 98 c/c art. 99, § 3º, NCPC. É cediço que para ser deferida a 

tutela de urgência deverão restar preenchidos os requisitos elencados 

pelo artigo 300 do NCPC[1], mais precisamente elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Pelo que consta dos autos, entendo que não se afiguram 

presentes os requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional, conforme pleiteado na exordial. Aduz a parte autora que em 

razão da aprovação em 23° lugar no concurso público municipal objeto da 

lide, foi convocada para a nomeação, a qual estava condicionada à 

avaliação física e mental realizada por empresa descrita na inicial. Ocorre 

que para a referida avaliação, os candidatos deveriam comparecer ao 

local marcado no período compreendido ente 02.09.2019 a 20.09.2019, 

com posterior entrega do resultado de aptidão física e mental entre os dias 

23.09.2019 a 27.09.2019. Em que pese os documentos que instruem a 

inicial, os quais denotam que o acidente ocorreu no dia 06 de setembro de 

2019, ou seja, 04 dias depois do início do período determinado no edital 

para a avaliação de aptidão física e mental, o Edital de Concurso Público n° 

001/PE/JUÍNA/2019 previa em seu item 7.2 que “o Candidato não poderá 

alegar o desconhecimento do local de realização das provas, como 

justificativa de sua ausência, sendo que, independente de qual seja o 

motivo, a ausência do Candidato, caracterizará sua desistência, 

resultando em sua eliminação do concurso”. Nesse mesmo sentido, o 

Edital de Convocação previa em seu art. 8° que “o não comparecimento do 

Convocado ou de seu procurador bastante na data, horário e local, 

previstos no art. 2.º, do presente Edital, com todos os documentos 

exigidos para efeitos do procedimento de nomeação, posse e exercício 

implicará na perda da vaga do cargo para o qual foi aprovado ou 

classificado, ficando reservado à Administração Municipal o direito de 

convocar o próximo candidato, observada a ordem de aprovação e 

classificação”. Assim, entendo que conceder o pedido da autora, em sede 

de cognição sumária, violaria o princípio da isonomia, eis que o concurso 

público envolve dezenas de candidatos que se submeteram à referida 

avaliação e eventuais candidatos que também não puderam comparecer. 

No mais, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, 

entendo por bem instruir o processo, a fim de que, com o contraditório, 

melhores elementos sejam trazidos à baila, e via de consequência, a tutela 

jurisdicional prestada seja mais justa. Estando, portanto, ausentes os 

requisitos do art. 300, do NCPC, impõe-se o indeferimento do pedido 

liminar. Nesse sentido, assim já se decidiu: ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. A antecipação da tutela pressupõe a 

existência de prova inequívoca, suficiente para convencimento da 

verossimilhança da alegação, além de fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação, requisitos que, ausentes, impedem a concessão da 

medida. Agravo não provido. (TJDF; Rec 2011.00.2.023267-4; Ac. 

563.382; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Jair Soares; DJDFTE 10/02/2012; 

Pág. 195). (Grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. A antecipação da 

tutela autoriza que os efeitos da sentença de procedência do pedido do 

autor prevaleçam desde o momento em que o direito afirmado nos autos, 

seja reconhecido. A mesma tem caráter excepcional, sendo imprescindível 

o preenchimento dos requisitos do art. 273 do CPC. 2. De acordo com o 

disposto no art. 273 do código de processo civil, são requisitos para 

antecipação de tutela: Prova inequívoca e verossimilhança das alegações, 

o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou abuso de 

direito. 3. Não havendo verossimilhança das alegações da parte autora 

deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela requerida. (TJMG; AGIN 

0701237-45.2010.8.13.0000; Sete Lagoas; Décima Sexta Câmara Cível; 

Rel. Des. Wagner Wilson; Julg. 01/02/2012; DJEMG 10/02/2012). (Grifei). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA SOLICITADA PARA OBRIGAR A CEMAT A FORNECER (LIGAR) 

ENERGIA ELÉTRICA PARA A UC DA RESIDÊNCIA DO AUTOR. 

INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA SEM PRÉVIA OITIVA DA 

CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA VEROSSIMILHANÇA DO 

DIREITO ALEGADO (CPC, ART. 273). DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. Se há necessidade de esclarecimentos, se há dúvida e 

incerteza quanto aos aspectos relevantes do caso, então, obviamente, 

inexiste "prova inequívoca" com aptidão para infundir a dose de 

verossimilhança necessária à concessão da medida. (TJMT; AI 

95430/2011; Rondonópolis; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. João Ferreira 

Filho; Julg. 08/11/2011; DJMT 22/11/2011; Pág. 71). (Grifei). Cite-se 

pessoalmente a parte ré para, querendo, contestar a presente ação no 

prazo legal, fazendo constar que a não apresentação da contestação 

importará na aplicação do efeito processual da revelia (art. 346, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, data 

da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de 

Direito [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000804-63.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 
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JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE DE FATIMA OLIVEIRA (REU)

RONALDO CESAR RAIMUNDO (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000804-63.2018.8.11.0025 AUTOR(A): 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES REU: ROSIMEIRE DE FATIMA OLIVEIRA, RONALDO CESAR 

RAIMUNDO Vistos, etc. Considerando que a apelação da parte autora não 

foi conhecida, bem como que a decisão do relator transitou em julgado (Id 

n. 30684125), permanecendo, portanto, inalterada a sentença de extinção, 

determino o arquivamento definitivo do feito com as baixas necessárias e 

cautelas de estilo. Às providências. Juína (MT), data da assinatura 

registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000041-91.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDENIR CALIARE OAB - 393.844.031-72 (REPRESENTANTE)

ANTONIO VALDENIR CALIARE OAB - MT13443-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

S. A. V. D. S. (REQUERENTE)

ANTONIO VALDENIR CALIARE OAB - MT13443-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000041-91.2020.8.11.0025 Requerente: Senazina 

Alves Vieira dos Santos Requerido: Laerce Rufino dos Santos Vistos, etc. 

Cuida-se de divórcio litigioso e partilha de bens com pedido de fixação de 

alimentos e concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, movida 

por SENAZINA ALVES VIEIRA DOS SANTOS em desfavor de LAERCE 

RUFINO DOS SANTOS, já qualificados nos autos. A priori, recebo a 

petição inicial e defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte 

requerente, nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º, CPC/2015. Em tempo, 

determino a retificação da autuação para constar no polo ativo a Sra. 

Senazina Alves Vieira dos Santos, conforme requerido em Id 28097310. 

Superada essa questão, insta consignar que esta é a segunda ação de 

divórcio litigioso e partilha de bens com pedido de fixação de alimentos e 

concessão de tutela urgência acautelatória apresentada pela requerente. 

Na primeira ação, autuada sob n. 1001145-55.2019.8.11.0025, em menos 

de cinco dias úteis após este Juízo analisar o pedido liminar, a requerente 

manifestou-se pela desistência da ação, posto que as partes haviam se 

reconciliado. Assim sendo, considerando as nuances dos processos 

afetos à família, postergo a análise dos pedidos provisórios acautelatórios 

(bloqueio de bens e afins) para depois da realização da audiência de 

mediação prévia. Por outro lado, considerando o caráter emergencial da 

verba alimentar, passo, desde já, à fixação dos alimentos provisórios. Com 

efeito, o art. 1.695, do CC, é claro ao dispor sobre a possibilidade da 

fixação de alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, 

nem pode prover pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem 

se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu 

sustento. Os casos de eventual direito à percepção de alimentos entre 

cônjuges também impl ica na observação do binômio 

possibilidade/necessidade. No entanto, deve-se ter em vista que neste 

momento processual, ínsito à apreciação do pedido liminar, embora não se 

exija o exaurimento de provas, para seu deferimento é necessário seja 

apresentado pelo menos início de prova. No caso em apreço, não obstante 

constatar-se a existência dos bens e dos semoventes, não é possível 

aferir qual a renda fixa que o requerido aufere mensalmente, razão pela 

qual, à mercê de maiores informações, fixo os alimentos provisórios em 

um salário mínimo, devidos desde a citação, a serem pagos pelo requerido 

à requerente até o dia 10 de cada mês. No mais, em atenção à norma 

fundamental inserta no art. 3º, § 3º, do CPC/2015, a qual dispõe acerca da 

solução consensual dos conflitos, determino a remessa do feito ao 

CEJUSC, eis que vislumbro possibilidade de transação, devendo ser 

designada audiência de acordo com a pauta do mediador/conciliador, 

porém com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo a parte ré ser 

intimada com 20 (vinte) dias de antecedência, no mínimo. Se a citação e 

intimação da parte requerida depender da expedição de carta precatória, a 

audiência de conciliação/mediação deverá ser agendada com 

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, de modo a possibilitar o 

cumprimento, em tempo, do ato deprecado. Cite(m)-se a(s) parte(s) 

requerida(s), advertindo-a(s) de que, não havendo autocomposição, o 

prazo para contestar começará a fluir da data da realização da audiência 

de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, I, CPC), bem como que a ausência de 

contestação importará na aplicação dos efeitos da revelia (art. 344, CPC). 

A audiência somente não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual, 

hipótese na qual a(s) parte(s) requerida(s) deverá(ão) peticionar com 10 

(dez) dias de antecedência, a contar da data designada para a realização 

do ato (CPC, § 5º do artigo 334), requerendo o cancelamento da referida 

audiência, caso em que o prazo para apresentar contestação começará a 

fluir a partir da data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(CPC, art. 335, inciso II). Para comparecimento na referida audiência, 

intimem-se as partes, advertindo-as de que o não comparecimento 

injustificado à audiência de conciliação/mediação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC. As partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados. Às providências. Juína (MT), data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000020-18.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. M. M. (INVENTARIANTE)

M. E. M. M. (REQUERENTE)

A. M. M. (REQUERENTE)

M. C. M. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT14867/O (ADVOGADO(A))

ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA OAB - MT18619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. M. (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000020-18.2020.8.11.0025 INVENTARIANTE: 

MARLI MARIA MACALI MACEDO REQUERENTE: M. E. M. M., MARIA 

CRISTINA MACALI MACEDO, ADALBERTO MACALI MACEDO DE CUJUS: 

ANTONIO CLAUDIO MACEDO Vistos, etc. Trata-se de inventário, 

processado na forma de arrolamento comum, apresentado pelos 

herdeiros-filhos Maria Cristina Macali Macedo, Adalberto Macali Macedo e 

Maria Eduarda Macali Macedo, esta menor de idade devidamente 

representada por sua genitora Marli Maria Macali Macedo, a qual também 

integra o polo ativo na qualidade de cônjuge supérstite, já qualificados nos 

autos, objetivando a homologação da partilha amigável dos bens deixados 

pelo de cujos Antônio Cláudio Macedo, falecido em 15.09.2019. As 

primeiras declarações e o plano de partilha estão inseridos na petição 

inicial, onde estão descritos os bens a serem partilhados, a saber: um 

veículo da espécie pas/motociclo, marca/modelo Honda/CG 160 Fan Esdi, 

2015/2016, placa QCA7339/MT, Renavam 01075680333, no cujo valor 

estimado de R$ 8.825,00 (oito mil e oitocentos e vinte e cinco reais), 

conforme tabela FIPE. Os requerentes, em comum acordo, resolveram que 

a Sra. Marli Maria Macali Macedo ficará com a moto, a qual será 

transferida para o seu nome. Em contrapartida, a viúva depositará em 

favor de cada herdeiro-filho o valor que lhes cabe a título de partilha do 

referido bem, ou seja, R$ 1.470,83 cada um. Ao final, pugnaram pela 

homologação do plano de partilha, bem como pela adjudicação da moto, 

avaliada em R$ 8.825,00, em favor de Marli Maria Macali Macedo. Parecer 

ministerial favorável à homologação do plano de partilha. Certidões 

negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, 

devidamente apresentadas. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. 

Breve relato. DECIDO. O arrolamento comum, previsto nos artigos 664 e 

665 do CPC/2015, apresenta-se como procedimento simplificado para 
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inventariar bens de pequeno valor, assim entendidos os que não 

ultrapassam a monta equivalente a mil salários mínimos, deixados por 

ocasião da abertura da sucessão, ainda que haja interessado incapaz, 

desde que concordem todas as partes e o Ministério Público. Nessa 

espécie de divisão dos bens da herança, independentemente de 

assinatura de termo de compromisso (CPC, art. 664, caput), deve-se 

atentar para a indicação do inventariante, a enumeração dos herdeiros e 

suas classificações, a identificação dos bens do espólio e a consequente 

atribuição de valor, juntamente com o esboço da partilha. Com efeito, 

imprimindo ao feito o rito do arrolamento, sumário ou comum, é 

desnecessária a intervenção da Fazenda Pública, a teor do disposto nos 

artigos 664, § 4º c/c 662, ambos do CPC/2015, pois qualquer questão 

fiscal deve ser tratada na esfera administrativa. Registre-se, ainda, que a 

hipótese dos autos se amolda à condição de isenção tributária prevista na 

Lei Estadual n. 7.850/2002 (art. 6º), porque a moto não possui valor 

estimado e nem de mercado superior a 1.500 UPFs, hoje equivalente a R$ 

223.680,00. Destarte, provada a quitação dos tributos relativos aos bens 

do espólio e às suas rendas (art. 664, § 5º, CPC/2015), bem como 

havendo unanimidade quanto ao plano de partilha dos direitos hereditários 

em testilha, resultando na divisão igualitária destes entre a companheira 

meeira e os herdeiros, e ainda, havendo anuência ministerial no tocante à 

preservação dos interesses do herdeiro incapaz, mister se faz a sua 

homologação por sentença, nos termos dos artigos 664 e 665 do Novo 

Código de Processo Civil. Ante o exposto, em consonância com o parecer 

ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido para HOMOLOGAR o plano de 

partilha apresentado com a petição inicial, relativa aos bens e direitos 

deixados pelo de cujus Antônio Cláudio Macedo, para que produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados erros, omissões ou eventuais 

direitos de terceiros e, ainda, o disposto no art. 553 do NCPC, adjudicando 

em favor de Marli Maria Macali Macedo a moto descrita na exordial, 

devidamente identificada no documento de Id n. 27879385. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil. 

Custas judiciais pelos requerentes, cuja cobrança deverá ficar sob 

condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, NCPC. 

Preclusa a via recursal e certificado o trânsito em julgado, expeça-se 

carta de adjudicação da moto Honda/CG 160 Fan Esdi, 2015/2016, placa 

QCA7339/MT, Renavam 01075680333, Chassi 9C2KC2200GR013307, em 

favor de Marli Maria Macali Macedo. Dispensada a intimação do Fisco, por 

se tratar de hipótese isenção tributária prevista na Lei Estadual n. 

7.850/2002 (art. 6º, inciso I, alínea ‘a’). Cumpridas as determinações, 

arquive-se. Ciência ao MPE. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína (MT), 

data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000478-35.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEI GOMES VERONEZI (REQUERENTE)

RUBENS APARECIDO JOSE (REQUERENTE)

LUIZ DO NASCIMENTO PEREIRA (REQUERENTE)

ROSINEY GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

IVAIR VERONEZI (REQUERENTE)

JOSE MARCOS DIMAS SANTOS (REQUERENTE)

ROSANGELA DA SILVA JOSE (REQUERENTE)

ZELINA JOSE (REQUERENTE)

MARIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000478-35.2020.8.11.0025 REQUERENTE: MARIA 

GOMES DA SILVA, ZELINA JOSE, RUBENS APARECIDO JOSE, MARILEI 

GOMES VERONEZI, IVAIR VERONEZI, ROSINEY GOMES PEREIRA, LUIZ DO 

NASCIMENTO PEREIRA, ROSANGELA DA SILVA JOSE, JOSE MARCOS 

DIMAS SANTOS REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Vistos, etc. 

Cuida-se de procedimento de jurisdição voluntária apresentado por Maria 

Gomes da Silva e Outros, já qualificados nos autos, objetivando a 

concessão de alvará judicial para levantar valores decorrentes de 

FGTS/PIS, junto à Caixa Econômica Federal, eventualmente depositados 

em favor de Antônio José, falecido em 17.04.2016. Consta dos autos que 

a requerente Maria é cônjuge supérstite e os demais são filhos do de 

cujus. Certidão de óbito devidamente apresentada (Id n. 31018814). 

Certidão de inexistência de dependentes habilitados perante a Previdência 

Social anexada em Id n. 31018815. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. Breve relato. DECIDO. De início, recebo a exordial em todos os 

seus termos e defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos termos do 

art. 98 c/c art. 99, § 3º, CPC/2015. Diretamente ao ponto, o presente 

pedido encontra amparo legal na Lei n. 6.858/80, que dispõe acerca do 

pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos 

em vida pelos respectivos titulares, independente de inventário ou 

arrolamento. Vejamos: Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores 

aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. E Ainda: Art. 2º - O 

disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda 

e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros 

bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de 

cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 

(quinhentas) obrigações do tesouro nacional. Ademais, da análise dos 

autos, depreende-se que os requerentes eram cônjuge supérstite e filhos 

do de cujus e que inexiste outro dependente habilitado perante a 

Previdência Social, de modo que inexiste óbice à procedência do pedido. 

Ante o exposto, forte nos fundamentos supracitados e considerando a 

documentação apresentada, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e defiro a expedição de ALVARÁ 

JUDICIAL em favor de Maria Gomes da Silva (RG 1490381-4 SSP/M) e 

Outros, para autorizá-los a proceder ao levantamento do montante total 

dos valores decorrentes de FGTS/PIS, junto à Caixa Econômica Federal, 

depositados em favor do de cujus Antônio José (RG: 95.977 SSP/RO). 

Custas judiciais pelos requerentes, cuja cobrança deverá ficar sob 

condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, NCPC. 

Por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, defiro, desde já, a 

expedição do competente alvará judicial para levantamento dos valores, 

servindo também como autorização para encerramento da respectiva 

conta bancária. Expedido o alvará, arquive-se com as baixas e cautelas 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Juína (MT), data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000928-12.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. M. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. R. D. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

S. A. M. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000928-12.2019.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de ação de alimentos com pedido de tutela de urgência ajuizada por 

Nathan Reyllon Malaquias Costa, representado por sua genitora Solange 

Aparecida Malaquias, em face de Valdemir Rodrigues da Costa, já 

qualificados nos autos. A decisão inicial foi proferida sendo deferidos os 

alimentos provisórios, bem como os benefícios da justiça gratuita. Após, 

aportou ao feito pedido de homologação de acordo extrajudicial firmado 

entre as partes. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente a 

homologação do acordo (Id 26323986). Vieram-me os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento e Decido. Denota-se que as partes, sabiamente, 

transigiram, conforme termo de acordo em Id 22465379. No caso em 

epígrafe, verifico que as partes são plenamente capazes e, por si ou por 

procuradores, detêm poderes específicos para transigir, tendo firmado o 

acordo acima descrito, cuja homologação se pleiteia numa demonstração 

inequívoca de que se deseja compor independentemente de interferência 

estatal. Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 464 de 795



entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito. 

Ademais, observando o trabalho desempenhado pelo defensor dativo Dr. 

Eder Medeiros de Moura Paixão, inscrito na OAB/MT 19.095, fixo em seu 

favor honorários dativos no montante de 02 (dois) URH’S da tabela atual 

da OAB. Expeça-se a certidão de honorários em favor do(a) defensor(a) 

nomeado(a), nos termos do Prov. 09/2007-CGJ, e intime-o(a) para retirar a 

certidão na Secretaria Judicial no prazo de 05 (cinco) dias. Custas 

remanescentes, se houver, nos termos do acordo. Em caso de omissão, 

custas nos termos do art. 90, §3º, NCPC. Preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000928-12.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. M. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. R. D. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

S. A. M. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000928-12.2019.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de ação de alimentos com pedido de tutela de urgência ajuizada por 

Nathan Reyllon Malaquias Costa, representado por sua genitora Solange 

Aparecida Malaquias, em face de Valdemir Rodrigues da Costa, já 

qualificados nos autos. A decisão inicial foi proferida sendo deferidos os 

alimentos provisórios, bem como os benefícios da justiça gratuita. Após, 

aportou ao feito pedido de homologação de acordo extrajudicial firmado 

entre as partes. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente a 

homologação do acordo (Id 26323986). Vieram-me os autos conclusos. É 

o relatório. Fundamento e Decido. Denota-se que as partes, sabiamente, 

transigiram, conforme termo de acordo em Id 22465379. No caso em 

epígrafe, verifico que as partes são plenamente capazes e, por si ou por 

procuradores, detêm poderes específicos para transigir, tendo firmado o 

acordo acima descrito, cuja homologação se pleiteia numa demonstração 

inequívoca de que se deseja compor independentemente de interferência 

estatal. Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo 

entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito. 

Ademais, observando o trabalho desempenhado pelo defensor dativo Dr. 

Eder Medeiros de Moura Paixão, inscrito na OAB/MT 19.095, fixo em seu 

favor honorários dativos no montante de 02 (dois) URH’S da tabela atual 

da OAB. Expeça-se a certidão de honorários em favor do(a) defensor(a) 

nomeado(a), nos termos do Prov. 09/2007-CGJ, e intime-o(a) para retirar a 

certidão na Secretaria Judicial no prazo de 05 (cinco) dias. Custas 

remanescentes, se houver, nos termos do acordo. Em caso de omissão, 

custas nos termos do art. 90, §3º, NCPC. Preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001015-02.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. T. (REU)

J. G. T. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001015-02.2018.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se 

de ação negatória de paternidade c/c exoneração de alimentos e 

indenização por danos morais ajuizada por Jean Carlos dos Santos em 

face de João Guilherme Thiel dos Santos, representado por sua genitora 

Cleivane Ramalho Thiel, já qualificados nos autos. Em breve síntese, narra 

a inicial que o requerente, por acreditar que o requerido era seu filho, 

registrou-o em cartório assumindo a paternidade. No entanto, quando o 

infante contava com apenas 05 (cinco) meses, o requerente e a genitora 

do requerido se separaram e, sendo realizado exame de DNA, 

constatou-se a inexistência da filiação entre o autor e o réu. Assim, requer 

a exoneração do dever de prestar alimentos e a retificação do registro 

civil do requerido. Pugna, ainda, pela condenação da parte requerida à 

indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais). 

O pedido de tutela de urgência foi indeferido. As partes compareceram ao 

CEJUSC dessa Comarca, oportunidade na qual transigiram. Instado a se 

manifestar, o representante ministerial deu parecer favorável à 

homologação do acordo (Id 18697497). Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. Breve Relato. Decido. Denota-se que as partes, sabiamente, 

transigiram, conforme termo de acordo em Id 18478198. No caso em 

epígrafe, verifico que as partes são plenamente capazes e, por si ou por 

procuradores, detêm poderes específicos para transigir, tendo firmado o 

acordo acima descrito, cuja homologação se pleiteia numa demonstração 

inequívoca de que se deseja compor independentemente de interferência 

estatal. Cabível, pois, a sua homologação judicial. Ante o exposto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o termo de acordo acostado de Id n. 

18478198 para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, com fulcro 

no artigo 487, inciso III, “b” do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito. Expeça-se mandado ao 

cartório competente para fins de retificar a certidão de nascimento de 

João Guilherme Thiel dos Santos excluindo o nome de Jean Carlos dos 

Santos e dos avós paternos ali constantes. Custas remanescentes, se 

houver, nos termos do acordo. Em caso de omissão, custas nos termos 

do art. 90, §3º, NCPC. Ciência ao Ministério Público. Preclusa a via 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001534-74.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. N. D. A. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. O. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001534-74.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: ANA 

CLAUDIA NUNES DE ARAUJO RISSATO EXECUTADO: ADEMIR DE 

OLIVEIRA Vistos, etc. Trata-se de execução de alimentos em que o 

executado faleceu no curso da ação. Em Id n. 28619111, a exequente 

assim manifestou: (...) “Tendo em vista que os pais biológicos do falecido 

estão em idade avançada, bem como estão na capital do Estado a 

tratamento de saúde e, pelo fato de não possuem meios até mesmo de 

proverem o próprio sustento, a autora requer a Vossa Excelência se digne 

determinar o arquivamento do feito, pois o Executado era filho único e a 

genitora da menor irá providenciar os meios necessários para o sustento 

de sua filha.” (...) Com vista dos autos, o membro do Parquet opinou pela 

extinção do feito em razão do óbito do devedor de alimentos e da não 

substituição do polo passivo, dada a confusão processual. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. De início, consigno a 

impossibilidade de transferir a obrigação de prestar alimentos aos avós, 

seja para quitar prestações vencidas ou vincendas, apenas porque o 

alimentante morreu no curso da execução, visto que somente se constitui 

o dever de pagar alimentos avoengos mediante decisão judicial, não 

havendo se falar em transferência automática. No caso, tratando-se de 

prestações alimentícias vencidas, caberia ao espólio arcar com eventuais 

débitos não quitados pelo devedor quando em vida (art. 1.700, CC). No 

entanto, como informado em manifestação de Id n. 28619111, o 

alimentando era o único filho do de cujus, portanto único herdeiro, 

confundindo-se em sua pessoa a figura de credor e devedor, eis que pelo 

princípio da saisine, uma vez aberta a sucessão, a herança transmite-se, 

desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (art. 1.784, CC), 

acarretando, em última análise, a figura da confusão. Ante ao exposto, em 
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consonância com o parecer ministerial, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC/2015. Sem 

custas em face da gratuidade judiciária. Sem honorários, eis que não 

houve a triangularização processual. Intime-se a parte autora e uma vez 

preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas e cautelas de estilo. Às providências. Juína (MT), data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001362-98.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001362-98.2019.8.11.0025 REQUERENTE: EDILENE 

DAMACENA INACIO REQUERIDO: MARCELO ROCHA DA SILVA Vistos, 

etc. Cuida-se de ação revisional de alimentos que foram fixados em termo 

acordo firmado entre as partes junto ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Juína (MT). Recebida a peça de ingresso, foram 

deferidos à requerente os benefícios da gratuidade judiciária. Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação. Por fim, parecer ministerial 

opinando nos seguintes termos: “Tendo em vista manifestação da 

requerente (ID. 30318466) que informou a inexistência de título executivo, 

uma vez que o acordo efetivado no CEJUSC não foi homologado em razão 

de perdurar à época medida protetiva, o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso opina pela extinção da demanda e remessa ao arquivo.” Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. Diretamente 

ao ponto, depreende-se a inadequação da via eleita pela requerente, visto 

que se o termo de acordo foi declarado nulo pelo juiz coordenador do 

CEJUSC, conforme se infere da sentença de Id n. 22616701, não há se 

falar em alimentos previamente fixados que podem ser objeto de revisão 

judicial. Destarte, sendo indiscutível a inadequação da via eleita, tem-se 

que o reconhecimento da ausência de interesse processual e 

consequente extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, em 

consonância com o parecer ministerial, reconheço a ausência de 

interesse processual em virtude da inadequação da via eleita, razão por 

que JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VI, do CPC/2015. Condeno a requerente ao pagamento das 

custas judiciais e taxa judiciária, bem como honorários sucumbenciais que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 

2º, CPC/2015), cuja cobrança ficará sob condição suspensiva de 

exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/2015. Observando o 

trabalho desempenhado pelo(a) defensor(a) dativo(a) nomeado(a) pela 

Diretoria do Foro (Id n. 22616490), fixo em seu favor honorários dativos no 

montante de 02 (dois) URH’s da tabela atual da OAB, devendo ser 

expedida certidão de honorários em favor do(a) defensor(a) nomeado(a), 

nos termos do Prov. 09/2007-CGJ. Preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se com as baixas e cautelas de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Juína (MT), data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001362-98.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001362-98.2019.8.11.0025 REQUERENTE: EDILENE 

DAMACENA INACIO REQUERIDO: MARCELO ROCHA DA SILVA Vistos, 

etc. Cuida-se de ação revisional de alimentos que foram fixados em termo 

acordo firmado entre as partes junto ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Juína (MT). Recebida a peça de ingresso, foram 

deferidos à requerente os benefícios da gratuidade judiciária. Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação. Por fim, parecer ministerial 

opinando nos seguintes termos: “Tendo em vista manifestação da 

requerente (ID. 30318466) que informou a inexistência de título executivo, 

uma vez que o acordo efetivado no CEJUSC não foi homologado em razão 

de perdurar à época medida protetiva, o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso opina pela extinção da demanda e remessa ao arquivo.” Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. Decido. Diretamente 

ao ponto, depreende-se a inadequação da via eleita pela requerente, visto 

que se o termo de acordo foi declarado nulo pelo juiz coordenador do 

CEJUSC, conforme se infere da sentença de Id n. 22616701, não há se 

falar em alimentos previamente fixados que podem ser objeto de revisão 

judicial. Destarte, sendo indiscutível a inadequação da via eleita, tem-se 

que o reconhecimento da ausência de interesse processual e 

consequente extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, em 

consonância com o parecer ministerial, reconheço a ausência de 

interesse processual em virtude da inadequação da via eleita, razão por 

que JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VI, do CPC/2015. Condeno a requerente ao pagamento das 

custas judiciais e taxa judiciária, bem como honorários sucumbenciais que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 

2º, CPC/2015), cuja cobrança ficará sob condição suspensiva de 

exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/2015. Observando o 

trabalho desempenhado pelo(a) defensor(a) dativo(a) nomeado(a) pela 

Diretoria do Foro (Id n. 22616490), fixo em seu favor honorários dativos no 

montante de 02 (dois) URH’s da tabela atual da OAB, devendo ser 

expedida certidão de honorários em favor do(a) defensor(a) nomeado(a), 

nos termos do Prov. 09/2007-CGJ. Preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se com as baixas e cautelas de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Juína (MT), data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001009-29.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DE LIMA GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAUTO DA COSTA LUCIANO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1001009-29.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: CAMILA 

DE LIMA GONCALVES EXECUTADO: ADAUTO DA COSTA LUCIANO 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença pelo rito da 

prisão civil (artigo 528, §§ 1º a 7º do CPC/2015), ajuizado em 21.08.2017, 

objetivando o recebimento de prestações alimentares vencidas e não 

adimplidas. Recebida a peça de ingresso, deferiu-se a gratuidade judiciária 

aos exequentes, bem como determinou-se a citação do devedor para, no 

prazo de 03 (três) dias, pagar o débito exequendo, provar que já o fez ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão. A carta 

precatória expedida para fins de citação e intimação do devedor foi 

devolvida em 15.09.2017, sem o devido cumprimento, em virtude da não 

indicação do CPF das partes (Id n. 12291606). Por fim, os exequentes, por 

meio da genitora, informaram que todos os dados constam na inicial e nos 

documentos que a instruem. Pois bem. Analisando os documentos que 

instruem o feito, observo que o executado é inscrito no CPF sob n. 

030.809.162-04 (Id n. 9509761, pág. 05) e a genitora dos exequentes é 

inscrita no CPF sob n. 033.363.622-88 (Id n. 9509761, pág. 08). Anote-se. 

No mais, considerado já decorreram mais de dois anos desde a 

elaboração do cálculo que instrui a exordial, determino a intimação da 

parte exequente para apresentar cálculo atualizado do débito alimentar 

que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e das parcelas que se vencerem no curso do processo, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Apresentado o cálculo, independentemente de 

nova conclusão ao Gabinete, expeça-se nova carta precatória apontando 

o valor do cálculo atualizado, fazendo constar todas as advertência do 

despacho inicial e os CPFs das partes (genitora dos exequentes e do 

devedor). Com o retorno da carta precatória e decorrido o prazo para 
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pagamento, com ou sem justificativa, intime-se a parte exequente para, em 

5 (cinco) dias, requerer o que entender por direito, abrindo-se, em 

seguida, vista ao MPE. Empós, volte-me concluso. Ciência ao MPE. Às 

providências. Juína (MT), data da assinatura registrada no sistema. 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001772-59.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - MT23691/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. E. D. M. G. -. 1. P. D. J. C. D. J. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001772-59.2019.8.11.0025. Vistos. Trata-se de 

ação consensual negatória de paternidade c/c retificação de registro civil 

ajuizada por Robson Ferreira dos Santos e Makelly Vitória Ferreira dos 

Santos, representada por sua genitora Simone de Oliveira Silva Gadino, já 

qualificados nos autos. Em análise do feito, verifica-se que a infante 

reside no município de Sorriso/MT com sua genitora. A competência para 

dirimir as questões referentes à criança e o adolescente é a do foro do 

domicílio de quem exerce a guarda ou, à falta dos genitores, pelo lugar 

onde se encontra o infante, conforme preleciona o artigo 147, inciso I e II, 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, in verbis: Art. 147. A 

competência será determinada: I - pelo domicílio dos pais ou responsável; II 

- pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais 

ou responsável. Se não bastasse, segundo entendimento adotado pelo 

Superior Tribunal de Justiça, a regra de competência prevista no 

dispositivo acima transcrito tem natureza de competência absoluta, haja 

vista a aplicabilidade do princípio da proteção integral da criança e do 

adolescente, segundo o qual a fixação da competência deve ser norteada 

no fito de melhor proteger o interesse dos menores de idade. A propósito, 

trago à baila os seguintes julgados: “PROCESSO CIVIL. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETENCIA. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER 

FAMILIAR. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DA CRIANÇA E DAQUELES QUE 

DETÉM SUA GUARDA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 

PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONES X JUIZ IMEDIATO. 

PREVALÊNCIA DESTE ÚLTIMO NA HIPÓTESE CONCRETA. 1. Conforme 

estabelece o art. 87 do CPC, a competência determina-se no momento da 

propositura da ação e, em se tratando de hipótese de competência 

relativa, não é possível de ser modificada ex officio. Esse mencionado 

preceito de lei institui, com a finalidade de proteger a parte, a regra da 

estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis). 2. O princípio do 

juiz imediato vem estabelecido no art. 147, I e II, do ECA, segundo o qual o 

foro competente para apreciar e julgar as medidas, ações e 

procedimentos que tutelam interesses, direitos e garantias positivados no 

ECA, é determinado pelo lugar onde a criança ou o adolescente exerce, 

com regularidade, seu direito à convivência familiar e comunitária. 3. 

Embora seja compreendido como regra de competência territorial, o art. 

147, I e II, do ECA apresenta natureza de competência absoluta, 

nomeadamente porque expressa norma cogente que, em certa medida, 

não admite prorrogação. 4. A jurisprudência do STJ, ao ser chamada a 

graduar a aplicação subsidiária do art. 87 do CPC frente à incidência do 

art. 147, I e II, do ECA, manifestou-se no sentido de que deve prevalecer a 

regra especial em face da geral, sempre guardadas as peculiaridades de 

cada processo. 5. Conflito de competência conhecido para declarar a 

competência do Juízo de Direito da 1ª Vara da Infância e da Juventude do 

Distrito Federal-DF.” (CC 119.318/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012). AÇÃO 

NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE. FORO DO DOMICÍLIO DA MENOR. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DEVE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO A 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO DOMICÍLIO DO MENOR PARA PROCESSAR 

E JULGAR AÇÕES QUE VERSEM SOBRE QUESTÕES DE SEU INTERESSE. 

(TJ-DF - APL: 87744820088070008 DF 0008774-48.2008.807.0008, 

Relator: NATANAEL CAETANO, Data de Julgamento: 25/08/2010, 1ª Turma 

Cível, Data de Publicação: 14/09/2010, DJ-e Pág. 75) Portanto, deve ser 

aplicado de forma preponderante o princípio do juiz imediato, previsto no 

Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA. Assim, o foro competente 

para ações e procedimentos envolvendo interesses, direitos e garantias 

previstos no próprio ECA é determinado pelo local onde o menor tem 

convivência familiar e comunitária habitual, o intuito máximo do princípio do 

juízo imediato está em que, pela proximidade com o menor, é possível 

atender de maneira mais eficaz aos objetivos colimados pelo ECA, bem 

como entregar-lhe a prestação jurisdicional de forma rápida e efetiva, por 

meio de uma interação próxima entre o juízo, os infantes e seus pais ou 

responsáveis. No caso, verificando que a infante Makelly Vitória Ferreira 

dos Santos reside com sua genitora Simone de Oliveira Silva Gadino no 

município de Sorriso/MT, declaro-me incompetente para processar e julgar 

a presente demanda, razão pela qual DECLINO A COMPETÊNCIA àquela 

Comarca para apreciação do feito. Remetam-se os autos para a Comarca 

de Sorriso/MT. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, com as baixas e 

anotações de estilo. Às providências. Juína/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000027-44.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. L. D. S. D. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000027-44.2019.8.11.0025. Vistos etc. Trata-se 

de ação de divórcio proposta por Joaquim Delfino Neto em face de Vera 

Lucia de Souza Delfino, já qualificados nos autos. O requerente informa 

que contraiu matrimônio em 03 de janeiro de 1976, sob o regime de 

comunhão universal de bens e encontram-se separados de fato desde o 

mês de agosto de 2013. Em síntese, alega que os filhos que sobrevieram, 

na constância da união, estão todos maiores de idade. Ao final, aduz a 

inexistência de bens a partilhar, requerendo, por fim, a decretação do 

divórcio. Com a inicial vieram os documentos anexados. Despacho inicial 

(Id 17389585) ordenando a citação da requerida. Devidamente citada (Id 

18487767) a requerida não compareceu à audiência de mediação, bem 

como deixou transcorrer “in albis” o prazo para responder a presente 

ação (Id 21834391). Manifestação do requerente em Id 26332307 

pugnando pela decretação de revelia da requerida e o julgamento 

antecipado da lide. Após vieram-me os autos conclusos. É o relato do 

necessário. Fundamento e Decido. Inicialmente, é imperioso ressaltar que 

a presente demanda trata-se de ação personalíssima, na qual encontra-se 

em discussão a dissolução do vínculo matrimonial entre as partes, maiores 

e capazes, não havendo necessidade de nomeação de curador especial. 

Registra-se que a requerida foi citada pessoalmente, conforme dá conta o 

documento Id 18487767, sendo que na oportunidade foi advertida que, 

decorrido o prazo de contestação de (15) dias úteis, a partir da audiência 

de conciliação designada, presumir-se-iam aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados na inicial. Contudo, apesar de citada, permaneceu inerte, 

sem apresentar qualquer tipo de defesa ou requerimento, portanto se 

presume que são verdadeiras as alegações feitas pelo requerente. Sobre 

a revelia descreve o Código de Processo Civil em seu artigo 344 que: Art. 

344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

O caso em questão refere-se à matéria unicamente de direito, não 

havendo necessidade de instrução probatória e a requerida é revel. 

Assim, entendo por bem julgar antecipadamente a lide, conforme 

preconiza o disposto no artigo 335 e incisos do Código de Processo Civil, 

vejamos: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no 

art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. Logo, 

de acordo com o teor da norma retro mencionada, o julgamento antecipado 

da lide é medida que se impõe. Com efeito, é consabido que o direito ao 

divórcio trata-se de ato potestativo, assim, basta à declaração de vontade 

de um dos consortes para que seja decretado o divórcio, nos termos do 

artigo 226, § 6º da Constituição Federativa da República do Brasil, in 

verbis: Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 

Estado. (...) § 6º - O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. 

(Parágrafo com redação determinada na emenda constitucional nº 66, de 

13.07.2010, DOU 14.07.2010). A jurisprudência reforça a argumentação 

alhures: AÇÃO DE DIVÓRCIO. Emenda Constitucional nº 66/2010. Pedido 

de divórcio distribuído após a sua entrada em vigor. Aplicabilidade 
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imediata. Desnecessidade de discussão acerca de prazos ou motivos 

para a dissolução do casamento. Decretação do divórcio mantida. 

Recurso desprovido. (TJSP; APL 0006479-91.2012.8.26.0453; Ac. 

7387367; Pirajuí; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Lúcia 

Romanhole Martucci; Julg. 27/02/2014; DJESP 20/03/2014) (Grifei). Dessa 

forma, no que diz respeito à decretação do divórcio, a pretensão do 

requerente deve ser acolhida. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO DESCRITO NA INICIAL, com resolução do mérito (artigo 487, inciso 

I, Novo Código de Processo Civil), razão pela qual decreto o divórcio do 

casal Joaquim Delfino Neto e Vera Lucia de Souza Delfino, declarando 

dissolvido o vínculo matrimonial (artigo 1.571, inciso IV do Código Civil). 

Expeçam-se ofícios e mandados necessários para as devidas 

averbações no Cartório de Registro Civil onde se localiza registrado o 

vínculo ora dissolvido. Custas remanescentes, se houver, pelo 

requerente. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se com as anotações e baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002336-38.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

D. G. R. (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. F. (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1002336-38.2019.8.11.0025 INVENTARIANTE: 

DEVANI GODOFREDO RODRIGUES DE CUJUS: MANUEL RODRIGUES 

FERREIRA Vistos, etc. Trata-se ação de inventário, processada na forma 

de arrolamento sumário, apresentada por Devani Godofredo Rodrigues, na 

qualidade de viúva meeira, e pelos herdeiros Michelangelo Godofredo 

Rodrigues, Manoel Rodrigues Ferreira Júnior e Mastrângelo Godofredo 

Rodrigues, na qualidade de filhos, todos maiores e capazes, objetivando a 

homologação da partilha amigável dos bens deixados pelo de cujos Manoel 

Rodrigues Ferreira, falecido em 01.11.2019. As primeiras declarações e o 

plano de partilha estão inseridos na petição inicial, onde estão descritos os 

bens a serem partilhados, a saber: saldo bancário no valor aproximado de 

R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), disponível na conta corrente n. 

000566363-3, Banco Sicredi (0821), Agência de Juína (MT). Os herdeiros 

Michelangelo Godofredo Rodrigues, Manoel Rodrigues Ferreira Júnior e 

Mastrângelo Godofredo Rodrigues, na qualidade de filhos maiores e 

capazes, renunciaram expressamente ao quinhão que lhes cabia em favor 

da genitora, ora cônjuge supérstite. Todos os herdeiros estão 

devidamente representados nos autos pela mesma advogada. Ao final, 

todos pugnaram pela homologação do plano de partilha e pela expedição 

de alvará judicial em favor da viúva para levantamento dos valores 

depositados em nome do de cujus junto à Cooperativa Sicredi Univales de 

Juína (MT). Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Breve relato. 

DECIDO. O inventário processado na forma de arrolamento sumário 

apresenta-se como procedimento simplificado, previsto no Novo Código de 

Processo Civil (arts. 659 a 663), para viabilizar de forma célere a partilha 

dos bens deixados por ocasião da abertura da sucessão, desde que 

todos os herdeiros sejam maiores e capazes sejam concordes no tocante 

à partilha. Nessa espécie de divisão dos bens da herança, dispensa-se a 

lavratura de termos de qualquer espécie (CPC, art. 660, caput), devendo a 

parte interessada atentar-se apenas para a indicação do inventariante, a 

enumeração dos herdeiros e suas classificações, a identificação dos 

bens do espólio, juntamente com o esboço da partilha. Com efeito, 

imprimindo ao feito o rito do arrolamento, é desnecessária a intervenção 

da Fazenda Pública, a teor do disposto no art. 662, § 1º do NCPC, pois 

qualquer questão fiscal deve ser tratada na esfera administrativa. 

Registre-se que a hipótese dos autos se amolda à condição de isenção 

tributária prevista na Lei Estadual n. 7.850/2002 (art. 6º), porque a moto 

não possui valor estimado e nem de mercado superior a 1.500 UPFs, hoje 

equivalente a R$ 223.680,00. Ademais, nos termos do art. 659, § 2º do 

NCPC, ainda que existam tributos pendentes de pagamento incidentes 

sobre os bens a serem partilhados, não haverá óbice à homologação do 

plano de partilha apresentado pelas partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. 

PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. 

COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. NÃO CONDICIONADO. 

ARTIGO 659, §2° DO CPC DE 2015. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE 

PARTILHA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. MAIORIA. 

1. Na vigência do Código de Processo anterior - 1973, a expedição dos 

formais de partilha e alvarás era condicionada à prévia quitação dada pela 

Fazenda Pública, na forma que estabelecia o § 2.º do art. 1.031. 2. Com o 

advento do Novo Código de Processo Civil a partilha amigável poderá ser 

homologada antes do recolhimento do imposto de transmissão causa 

mortis e, somente após a expedição das diligências destinadas à 

concretização da partilha, haverá a intimação do Fisco para lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e outros tributos, em clara 

alteração ao que dispunha o Código anterior (art. 659, §2° do CPC/2015). 

3. Ocorrido o trânsito em julgado, a expedição do formal de partilha e dos 

seus respectivos alvarás não mais está condicionada à comprovação do 

pagamento de todos os tributos, verificada pela Fazenda Pública, que 

deverá adotar o procedimento administrativo próprio para a sua 

satisfação. 4. Apelação conhecida e provida. Maioria. (TJDFT, Acórdão 

n.1105878, 20160111130137APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Relator 

Designado: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3ª TURMA CÍVEL, Data de 

Julgamento: 06/06/2018, Publicado no DJE: 29/06/2018. Pág.: 319/325) – 

Grifei. O Desembargador Gilberto de Oliveira, ao proferir seu voto no 

recurso de apelação que gerou a ementa acima descrita, explicou: 

“Portanto, entendo que não é obrigatória a apresentação da quitação de 

tributos, mesmo que existam tributos sendo executados, porque quem tem 

o formal de partilha e não o registra, não o tem. Quando for registrá-lo, 

pagará o tributo por cada um, pagará a sua parte. Então, a justiça não 

pode ficar esperando até que a parte pague o tributo para encerrar um 

processo”. Destarte, havendo unanimidade quanto ao plano de partilha 

dos direitos hereditários em testilha, mister se faz a sua homologação por 

sentença, nos termos dos artigos 659 a 663 do Novo Código de Processo 

Civil. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para HOMOLOGAR o 

plano de partilha apresentado com a petição inicial, relativa aos bens e 

direitos deixados pelo de cujus Manoel Rodrigues Ferreira, para que 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados erros, omissões 

ou eventuais direitos de terceiros e, ainda, o disposto no art. 553 do NCPC, 

por conseguinte, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo 

Civil. Custas judiciais remanescentes, se houver, ficam a cargo dos 

herdeiros e meeira. Dispensada a intimação do Fisco, por se tratar de 

hipótese isenção tributária prevista na Lei Estadual n. 7.850/2002 (art. 6º, 

inciso I, alínea ‘a’). Preclusa a via recursal e certificado o trânsito em 

julgado, expeça-se alvará judicial em favor de Devani Godofredo 

Rodrigues (CPF: 398.646.936-20 e RG 4049226 SSP/GO) para 

levantamento do saldo bancário disponível na conta corrente n. 

000566363-3, Cooperativa Sicredi Univales (0821), Agência de Juína (MT), 

de titularidade do de cujus Manoel Rodrigues Ferreira, servindo também 

como autorização para encerramento da conta bancária respectiva, se 

necessário. Cumpridas as determinações, arquive-se. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Juína (MT), data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000069-93.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIELI MARIA DE CARVALHO (EXECUTADO)

JULIANA FATIMA DA CRUZ (EXECUTADO)

MARIA JOSE DE CARVALHO (EXECUTADO)

NELSON AFONSO DE CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000069-93.2019.8.11.0025 EXEQUENTE: 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES EXECUTADO: NIELI MARIA DE CARVALHO, JULIANA 
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FATIMA DA CRUZ, MARIA JOSE DE CARVALHO, NELSON AFONSO DE 

CARVALHO Vistos, etc. Trata-se de execução de título extrajudicial em 

que as partes em epígrafe, já qualificadas nos autos, transigiram, 

conforme termo de acordo de Id n. 24314804, pugnando, por conseguinte, 

pela homologação e suspensão do processo até o cumprimento integral da 

transação. Diretamente ao ponto, não se mostra possível, nem razoável, 

suspender o processo por longos quatro anos, paralisando o 

procedimento processual e ocasionando exacerbado aumento do trâmite 

processual. Ademais, insta consignar que a imediata homologação da 

transação e extinção do processo com fulcro no art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do CPC/2015, em nada prejudica as partes, posto que havendo 

descumprimento de seus termos, poderá a parte interessada dar início ao 

cumprimento de sentença ou se valer da medida judicial que entender mais 

pertinente e eficaz, eis que disporá de um título executivo judicial. No que 

se refere ao acordo propriamente dito, verifico que as partes são 

plenamente capazes e, por si ou por procuradores, detêm poderes 

específicos para transigir, tendo firmado o acordo acima descrito, cuja 

homologação se pleiteia numa demonstração inequívoca de que se deseja 

compor independentemente de interferência estatal. Ante o exposto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes (Id n. 

24314804) para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, com fulcro 

no artigo 487, inciso III, “b” do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito. As custas judicias deverão 

ser pagas pela parte autora, na forma do despacho inicial. Honorários, nos 

termos do acordo. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se com baixas necessárias e cautelas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Juína (MT), data da assinatura 

registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000069-93.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIELI MARIA DE CARVALHO (EXECUTADO)

JULIANA FATIMA DA CRUZ (EXECUTADO)

MARIA JOSE DE CARVALHO (EXECUTADO)

NELSON AFONSO DE CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000069-93.2019.8.11.0025 EXEQUENTE: 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES EXECUTADO: NIELI MARIA DE CARVALHO, JULIANA 

FATIMA DA CRUZ, MARIA JOSE DE CARVALHO, NELSON AFONSO DE 

CARVALHO Vistos, etc. Trata-se de execução de título extrajudicial em 

que as partes em epígrafe, já qualificadas nos autos, transigiram, 

conforme termo de acordo de Id n. 24314804, pugnando, por conseguinte, 

pela homologação e suspensão do processo até o cumprimento integral da 

transação. Diretamente ao ponto, não se mostra possível, nem razoável, 

suspender o processo por longos quatro anos, paralisando o 

procedimento processual e ocasionando exacerbado aumento do trâmite 

processual. Ademais, insta consignar que a imediata homologação da 

transação e extinção do processo com fulcro no art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do CPC/2015, em nada prejudica as partes, posto que havendo 

descumprimento de seus termos, poderá a parte interessada dar início ao 

cumprimento de sentença ou se valer da medida judicial que entender mais 

pertinente e eficaz, eis que disporá de um título executivo judicial. No que 

se refere ao acordo propriamente dito, verifico que as partes são 

plenamente capazes e, por si ou por procuradores, detêm poderes 

específicos para transigir, tendo firmado o acordo acima descrito, cuja 

homologação se pleiteia numa demonstração inequívoca de que se deseja 

compor independentemente de interferência estatal. Ante o exposto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes (Id n. 

24314804) para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, com fulcro 

no artigo 487, inciso III, “b” do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito. As custas judicias deverão 

ser pagas pela parte autora, na forma do despacho inicial. Honorários, nos 

termos do acordo. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se com baixas necessárias e cautelas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Juína (MT), data da assinatura 

registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000560-71.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOLORES PIAVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA OAB - MT24321/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000560-71.2017.8.11.0025 REQUERENTE: MARIA 

DOLORES PIAVO REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. Maria Dolores Piavo ajuizou “ação declaratória de anulabilidade 

de negócio jurídico cumulada com pedido de repetição de indébito e 

indenização por danos morais” em desfavor de Banco Itaú BMG 

Consignado S/A, ambos qualificados, alegando que é aposentada e, ao 

consultar a situação de seu benefício previdenciário, constatou que 

haviam descontos advindos de empréstimos consignados que foram 

realizados sem qualquer solicitação de sua parte. Aduz que o empréstimo 

consignado está representado no contrato de n. 54913520201, no valor 

de R$ 446,17 (quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um 

centavos), a ser pago em 54 parcelas de R$ 13,80, mediante desconto 

mensal em folha de pagamento do benefício previdenciário n. 1409853753. 

Recebida a peça de ingresso, foram deferidos os benefícios da justiça 

gratuita. Tentada a mediação, esta restou inexitosa, conforme termo 

anexado ao feito. Devidamente citado, o requerido apresentou 

contestação, alegando, no mérito, a regularidade e validade do negócio 

jurídico, inexistência de danos morais, bem como ausência de má-fé em 

justificar a restituição em dobro dos valores já descontados do benefício 

previdenciário. O requerido esclareceu, ainda, que a numeração do 

empréstimo indicado na exordial (54913520201) é referente ao contrato 

549135202, pois este foi indevidamente baixado com parcelas a vencer e, 

considerando que a fonte pagadora não aceita a reabertura de mútuos 

baixados ou lançamentos de numeração idêntica, o mesmo contrato foi 

novamente cadastrado no benefício previdenciário da requerente, desta 

vez com o número 54913520201, a fim de viabilizar o desconto das 

parcelas vincendas. A requerente apresentou impugnação à contestação, 

rechaçando as alegações do requerido e pugnando pela procedência dos 

pedidos iniciais. Intimadas a manifestarem-se quanto à pretensão de 

produzir novas provas, o requerido pugnou pela expedição de ofício à 

agência 821 do Banco Cooperativo Sicredi, localizada na Av. Mato 

Grosso, 680 - Centro, Juína/MT (CEP: 78320-000), a fim de confirmar o 

crédito disponibilizado na conta bancária da requerente, em agosto de 

2013. Por sua vez, a requerente quedou-se inerte. Por fim, em Id n. 

27503846, o advogado Renan Marinello apresentou substabelecimento 

sem reserva de poderes na pessoa do advogado Antônio Marcos Alves 

da Costa, inscrito na OABMT 24.321/O. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. Breve relato. Decido. Diretamente ao ponto, observo que a 

relação jurídica posta no presente processo é idêntica aos autos de n. 

1000559-86.2017.8.11.0025, cujos pedidos foram julgados improcedentes 

em 27.03.2020. Em verdade, comparando os documentos de ambas as 

ações, notadamente o TED (transferência eletrônica disponível), tanto o 

juntado nesta ação quanto aquele apresentado nos autos de n. 

1000559-86.2017.8.11.0025, denota-se que ambos possuem o mesmo 

número de controle SPB (Sistema de Pagamentos Brasileiro), a saber: 

STR20140813000031871 (Id n. 9763309, pág. 2 e Id n. 9778951 - pág. 14 

dos autos de n. 1000559-86.2017.8.11.0025). O extrato do benefício 

previdenciário n. 1409853753, anexado em Id n. 7322163 pela própria 

requerente, comprova que houve a exclusão e inclusão dos contratos de 

n. 549135202 e 54913520201, respectivamente, de forma simultânea, isto 

é, no mesmo dia – 22.03.2015, evidenciando-se, assim, tratar-se, de fato, 
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da mesma relação jurídica base. Conforme dicção do E. Superior Tribunal 

de Justiça, “Nas lides pendentes - se além da identidade de partes, de 

causa petendi, houver pedido visando ao mesmo efeito jurídico de outro já 

formulado [hipótese em tela] – configura-se a litispendência, impondo a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. (CPC, art. 267, V)” (AgRg 

na MC 5.281/GO, relator o Senhor Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 04.02.2003, DJ 24.02.2003 p. 184.). No caso nos autos, 

forçoso reconhecer o instituto da litispendência, visto que as partes, a 

causa de pedir e os pedidos são idênticos àqueles formalizados nos autos 

de n. 1000559-86.2017.8.11.0025. Por conseguinte, é possível concluir 

que a requerente, no mínimo, agiu de má-fé no ajuizamento da presente 

demanda para angariar lucro fácil (indenização por dano moral), cuja 

pretensão sabe ser indevida, objetivando enriquecimento ilícito. 

Depreende-se que na tentativa de ludibriar o juízo, a requerente postulou a 

declaração de nulidade de um contrato que foi efetivamente celebrado 

com o requerido, conforme restou suficientemente esclarecido nos autos 

de n. 1000559-86.2017.8.11.0025, sem qualquer vício de consentimento, 

alterando a verdade dos fatos e omitindo as verdadeiras informações, 

conduta esta passível de penalização, pois caracteriza nítida litigância de 

má-fé, tipificada nos incisos II e III do art. 80 do NCPC. Se não bastasse, 

observo que a parte autora ajuizou cinco demandas com as mesmas 

p a r t e s ,  m e s m o s  f u n d a m e n t o s  e  m e s m o s  p e d i d o s 

( 1 0 0 0 5 5 7 - 1 9 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5 ,  1 0 0 0 5 5 8 - 0 4 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5 , 

1 0 0 0 5 5 9 - 8 6 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5 ,  1 0 0 0 5 6 0 - 7 1 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5  e 

1000561-56.2017.8.11.0025), alegando, em todas, que não 

solicitou/autorizou os contratos de empréstimos com consignação em 

benefício previdenciário, objetivando alcançar, nada mais nada menos, 

que cinco compensações de R$ 40.000,00, totalizando o montante de R$ 

200.000,00. É certo que a atitude da requerente se apresenta no sentido 

de buscar enriquecimento ilícito, pois, se assim não fosse, certamente 

teria relacionado todos os contratos na mesma demanda para que fosse 

declarada a nulidade conjunta dos contratos com a consequente 

condenação do requerido ao pagamento da dita indenização. No entanto, 

na tentativa de ludibriar o Juízo, a requerente distribuiu, 

desnecessariamente, cinco ações, pedindo em cada uma delas a nulidade 

dos contratos – todos celebrados com o Banco Itaú BMG Consignado S/A 

e/ou Banco BMG S/A - o que demonstra, como dito, a tentativa de receber 

várias indenizações. Em verdade, a dinâmica do que foi estabelecido 

nestes autos, notadamente considerando a petição inicial padronizada, o 

falseamento da verdade e as inúmeras ações distribuídas - algumas no 

mesmíssimo dia e com diferença de segundos -, muitas delas 

desnecessariamente repartidas para angariar lucro fácil, demonstra de 

forma clara o intuito "lotérico" no manejo das ações. É como se o Poder 

Judiciário se prestasse a fazer às vezes dos jogos de azar, pois a 

impressão que se tem é que muitos pensam que a (im)procedência dos 

pedidos está ligada a um componente imprevisível - a sorte, já que no 

âmago do seu ser, a parte bem sabe não possuir direito algum. Importante 

registrar que a litigância temerária, tal como se apresenta neste caso, 

“entope” o Poder Judiciário de demandas rasas e repetitivas, causando 

morosidade, prejudicando os jurisdicionados de boa-fé que aguardam 

anos a fio por uma decisão que resolva seus reais problemas [não 

situações inventadas, ou artificiosamente forçadas para lucrar], além de 

gastar desnecessariamente os recursos públicos com a movimentação da 

grande e pesada máquina judiciária. Desta feita, considerando que o 

CPC/2015 preconiza que são deveres das partes expor os fatos em juízo 

conforme a verdade, não formular pretensão ou apresentar defesa 

quando cientes de que são destituídas de fundamento, não usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal, a exemplo do enriquecimento 

ilícito, entendo que a condenação da parte requerente às penas da 

litigância de má-fé é medida que se impõe. Ante o exposto, e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Novo Código de Processo 

Civil. Em virtude da litigância de má-fé, aplico à parte requerente multa de 

5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 80, 

CPC/2015). Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, 

NCPC), cuja cobrança ficará sob condição suspensiva de exigibilidade nos 

termos art. 98, § 3º, NCPC. Em atenção ao substabelecimento sem reserva 

de poderes de Id n. 27503846, promova-se as retificações de estilo para 

constar como advogado da parte requerente o advogado Antônio Marcos 

Alves da Costa, inscrito na OABMT 24.321/O. Empós, intimem-se as partes 

acerca desta sentença e uma vez preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Juína (MT), data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 106742 Nr: 964-13.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de JOÃO GUEOMAR WIPPERT qualificado nos autos, como 

incurso nas penas do art. 147 do Código Penal, com as implicações da Lei 

nº. 11.340/06.

A denúncia foi recebida no dia 19 de agosto de 2016 (fl. 43-46). Citado, o 

acusado apresentou defesa preliminar às fl. 49/50.

Em seguida, o Ministério Público apresentou memoriais finais pugnando 

pela extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão 

punitiva (f. 64).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 O crime ameaça (art. 147 do CP) tem como pena “in abstracto" a dosagem 

máxima de 06 (seis) meses de detenção, prescrevendo em 03 (três) anos 

a teor do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Compulsando os autos, constato que da data do recebimento da denúncia 

(19/08/2016) até o dia de hoje, passaram-se mais de três anos, não tendo 

o processo chegado a seu termo final.

A seu turno, prescrição é matéria de ordem pública e como tal deve ser 

declarada de ofício pelo magistrado, independentemente do juízo ou grau 

de jurisdição, consoante firme entendimento jurisprudencial.

Veja-se a propósito, os seguintes julgados:

"Defere-se, de oficio, quando os elementos do processo permitem afirmar, 

sem sombra de dúvida, a extinção da punibilidade pela prescrição " (STF - 

HC - Rei. Cordeiro Guerra - DJV 29.5.78, p. 3.728).

"A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser conhecida 

independentemente da vontade do réu, cuja declaração, com amplos e 

abrangentes efeitos, põe fim à demanda, apagando todo o acontecimento, 

como se jamais tivesse existido, considerado o réu inocente com todos os 

seus corolários e obstruindo, por isso, a apreciação do meritum causae" 

(TACrim-SP -AC- Rei. Ribeiro dos Santos - BMJ 77/11).

Diante do exposto, a EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE do acusado JOÃO 

GUEOMAR WIPPERT, no que concerne ao mencionado crime de ameaça, 

ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal (art. 107, IV, 

do CP), é a medida em que se impõe.

P. I. C.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 90646 Nr: 4991-44.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN DA SILVA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão estatal externada na 

denúncia para ABSOLVER o acusado RENAN DA SILVA FRANÇA do 

crime a ele imputado.Transitado em julgado e observadas as formalidades 

legais, dê-se BAIXA na culpa, PROCEDENDO-SE com as comunicações de 

praxe e ARQUIVEM-SE.Havendo fiança depositada nestes autos, nos 

termos dos art. 337 do CPP, bem como do art. 1.471 e §§ da CNGC/2016, 

DETERMINO a RESTITUIÇÃO DA FIANÇA atualizada.Tendo em vista a 

atuação do Advogado Dativo Dr. Eder Hermes, CONDENO o Estado de 
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Mato Grosso a efetuar o pagamento dos honorários advocatícios no valor 

de 10 URH, expedindo a certidão de honorários dativos. ANOTE-SE no 

relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e art. 298 e 

seguintes, da CNGC/2017, feitas as comunicações semestrais devidas.P. 

I. C.CIÊNCIA ao Ministério Público.Juína-MT, 13/04/2020 VAGNER DUPIM 

DIASJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 117144 Nr: 8251-27.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DA SILVA FRANCIOZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu MARCOS DA SILVA FRANCIOZI, como 

incurso, nas penas do art. 303 e art. 306, c/c art. 298, III, ambos da Lei n. 

9.503/97. Passo à dosimetria da pena.DO DELITO DO ART. 303, CAPUT, 

DA LEI N. 9.503/97PENA: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e 

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 

dirigir veículo automotor. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127589 Nr: 985-18.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ALVES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5.422/B

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e, com fundamento 

no artigo 386, inciso VII do Código de processo Penal, ABSOLVO o 

acusado LEANDRO ALVES MAIA, vulgo “LÊ” do crime a ele 

imputado.Observadas as formalidades legais, dê-se baixa na culpa, 

p rocedendo-se  com as  comun icações  de  p raxe  e 

ARQUIVEM-SE.EXPEÇA-SE a certidão de honorários determinada à f. 52. 

ANOTE-SE no relatório de acordo com o art. 306 da CNGC, feitas as 

comunicações semestrais devidas.CIÊNCIA ao Ministér io 

Público.P.I.C.Juína-MT, 16/04/2020 VAGNER DUPIM DIASJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 93819 Nr: 1991-02.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DE PAULA AMERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3682-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu JEFERSON DE PAULA AMERICO pela 

prática do delito previsto no art. 155, caput, do CP. Em observância as 

diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização da 

pena:Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 100112 Nr: 1433-93.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu JOSÉ DA SILVA, vulgo “CANÇÃO”, como 

incurso, nas penas do art. 303, caput c/c art. 291, § 1° I e art. 306, caput, 

todos da Lei n. 9.503/97. Passo à dosimetria da pena.DO DELITO DO ART. 

303, CAPUT, DA LEI N. 9.503/97PENA: (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 105189 Nr: 149-16.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SEDNEI SCHORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Destarte, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu LUIZ SEDNEI SCHORN nas penas do art. 

129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº. 11.340/06. Em 

observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à 

individualização da pena:Pena: detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) 

anos. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 106641 Nr: 901-85.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIVALDO DAMIÃO GONÇALVES, VILMAR 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A, MILTON TAMURA - OAB:10.447/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

estatal externada na denúncia para CONDENAR o acusados ENIVALDO 

DAMIÃO GONÇALVES, vulgo “NEGÃO” e VILMAR GONÇALVES pela 

prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003 do CP, 

ABSOLVENDO o segundo acusado quanto ao delito previsto no art. 180, 

do CP.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 124818 Nr: 4299-06.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ROMÁRIO DE SOUZA, ANTONIO 

ADAO DE PAULA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o 

fim de CONDENAR os réus FRANCISCO ROMÁRIO DE SOUZA e ANTÔNIO 

ADÃO DE PAULA FREITAS, como incurso nas penas do art. 155, § 4º, 

incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.Em observância 

as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização 

da pena. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132340 Nr: 4035-52.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO SILVA QUEIROZ, ADILSO BENTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEM LÚCIA E SILVA 

PRADO - OAB:5289/MT, GILMAR DA CRUZ E SOUSA - OAB:3543-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal externada na 

denúncia para CONDENAR o acusado FABIO SILVA QUEIROZ pela prática 

do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003 do CP.Em observância as 

diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização da 

pena:Pena: reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000543-30.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IRAN MENDES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT0018730A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000543-30.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:JOSE IRAN 

MENDES FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARLENE 

FERNANDES DOS SANTOS POLO PASSIVO: MARIA DA SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUÍNA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000531-61.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MEINERZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TONEL KOBER OAB - RS54183-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FERNANDEZ DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000531-61.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: GERALDO MEINERZ REQUERIDO: FABIO FERNANDEZ DA 

CRUZ Vistos, etc. Numa análise apurada dos autos é possível notar que a 

parte Interessada, ao contrário do que alega, não se trata de beneficiária 

da assistência judiciária gratuita. Deste modo, ante a ausência do 

comprovante de recolhimento das custas judiciais necessárias a 

distribuição da missiva, intime-se mais uma vez a parte interessada para 

que acoste aos autos no prazo de 30 (trinta) dias, o comprovante de 

recolhimento das custas judiciais, nos termos do art. 388, parágrafo único, 

da CNGC/MT. Não sendo apresentado o comprovante no prazo de 30 

(trinta) dias, ante o que dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com os 

cumprimentos deste juízo, promovendo as baixas e anotações de estilo, 

conforme redação do art. 390 da CNGC/MT. Do contrário, com a juntada do 

comprovante, autos conclusos para designação de audiência. Após, 

devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as nossas 

homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da diligência, 

intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. Comunique-se o 

Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 16 de abril de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001510-57.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ZANDONADI OAB - MT4266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO SELLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1001510-57.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL 

REQUERIDO: JULIANO SELLA Vistos, etc. De proêmio, considerando o 

decurso do prazo requerido no Id. 26956566, intime-se a parte interessada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar nos autos acerca do 

interesse da continuidade da missiva. Não sendo apresentada resposta, 

devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, sobrevindo resposta positiva, cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente 

missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de 

estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se 

para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Considerando o 

quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de trabalho, 

cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como ofício, nos termos 

da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 16 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002817-12.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARROZEIRA SOMAR LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL S/S LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS11640-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002817-12.2019.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. MILENE ARISSAVA Gestor (a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001510-57.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ZANDONADI OAB - MT4266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO SELLA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1001510-57.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL 

REQUERIDO: JULIANO SELLA Vistos, etc. De proêmio, considerando o 

decurso do prazo requerido no Id. 26956566, intime-se a parte interessada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar nos autos acerca do 

interesse da continuidade da missiva. Não sendo apresentada resposta, 

devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas e anotações de 

estilo. Do contrário, sobrevindo resposta positiva, cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente 

missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de 

estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se 

para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Considerando o 

quadro deficitário de servidores e o volume excessivo de trabalho, 

cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como ofício, nos termos 
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da sugestão constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 16 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000531-61.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MEINERZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TONEL KOBER OAB - RS54183-A (ADVOGADO(A))

EDIBERTO DE MENDONCA NAUFAL OAB - SP84362 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FERNANDEZ DA CRUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000531-61.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: GERALDO MEINERZ REQUERIDO: FABIO FERNANDEZ DA 

CRUZ Vistos, etc. Numa análise apurada dos autos é possível notar que a 

parte Interessada, ao contrário do que alega, não se trata de beneficiária 

da assistência judiciária gratuita. Deste modo, ante a ausência do 

comprovante de recolhimento das custas judiciais necessárias a 

distribuição da missiva, intime-se mais uma vez a parte interessada para 

que acoste aos autos no prazo de 30 (trinta) dias, o comprovante de 

recolhimento das custas judiciais, nos termos do art. 388, parágrafo único, 

da CNGC/MT. Não sendo apresentado o comprovante no prazo de 30 

(trinta) dias, ante o que dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com os 

cumprimentos deste juízo, promovendo as baixas e anotações de estilo, 

conforme redação do art. 390 da CNGC/MT. Do contrário, com a juntada do 

comprovante, autos conclusos para designação de audiência. Após, 

devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as nossas 

homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da diligência, 

intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. Comunique-se o 

Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 16 de abril de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002760-91.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002760-91.2019.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente impulsiono 

os autos com a finalidade de solicitar nova data de realização da audiência 

no juízo deprecante, visto que não foi possível seu cumprimento em tempo 

hábil. MOACIR RIBOLLI JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000677-05.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL PLUCINSKI (LITISCONSORTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1000677-05.2019.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. MOACIR RIBOLLI JUNIOR Gestor (a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002818-94.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARROZEIRA SOMAR LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS OAB - MT9383-O 

(ADVOGADO(A))

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT10488-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL S/S LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS11640-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002818-94.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE REQUERIDO: ARROZEIRA SOMAR 

LTDA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de bens 

alienados fiduciariamente, com pedido de liminar com base no Decreto Lei 

nº 911/69 com as alterações procedimentais previstas na Lei n. 13.043/14, 

ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde-MT, em desfavor da 

Arrozeira Somar Ltda, todos devidamente qualificados nos autos. Aduz a 

Requerente que foi pactuado com a Requerida, junto à Instituição 

Financeira Demandante, a Cédula de Crédito Bancário identificada sob o 

número B80230509-0, adquirindo o maquinário descritos na página 02 da 

petição inicial (Id. 26325072). Acrescenta que houve o inadimplemento da 

obrigação de efetuar o pagamento desde a parcela de nº 20/30 do acordo 

firmado, com vencimento em 10/10/2019. Diante disso, o Requerente 

efetuou a notificação extrajudicial da Requerida (Id. 26325080). Decisão 

de Id. 26440787, declinando a competência deste Juízo da 1ª Vara da 

Comarca de Nova Mutum/MT para apreciar o feito, em razão da tramitação 

da Recuperação Judicial de n. 1002477-68.2019.811.0086. No Id. 

28708610, restou determinada a emenda à inicial para fins de comprovar o 

recolhimento das custas processuais, o que fora devidamente atendido 

(Id. 29519581). Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento 

e decido. Pois bem. Antes da análise do pedido liminar de busca e 

apreensão dos bens objeto de alienação fiduciária, importante não se 

olvidar que a empresa Requerida Arrozeira Somar Ltda. encontra-se em 

p r o c e s s o  d e  r e c u p e r a ç ã o  j u d i c i a l  n o s  a u t o s  n º 

1002477-68.2019.811.0086, cuja decisão de recebimento da inicial fora 

proferida no dia 05.12.2019 (Id. 26972894). De elementar conhecimento 

que o período de suspensão previsto no artigo 6º da Lei nº 11.101/2005 

busca a proteção do patrimônio da empresa classificado como essencial 

ao exercício de suas atividades, além de visar à superação da situação 

financeira crítica da Recuperanda. Observa-se também que a Lei de 

Falência e Recuperação em seu artigo 49, § 3º, prevê que em se tratando 

de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou 

imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor 

de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de 

irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações 

imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de 

domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial 

e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições 

contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, 

contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4 o do art. 6º 

desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens 

de capital essenciais a sua atividade empresarial (grifo nosso). Assim, 

verifica-se que a Requerente, na condição de proprietária fiduciária se 

submete ao prazo de suspensão do artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, 

desde que os bens objeto da alienação fiduciária sejam essenciais à 

manutenção da atividade empresarial. Nesse sentido também se posiciona 

a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO 

EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
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RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 

SÚMULA N. 284/STF. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALIDADE. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. BUSCA E 

APREENSÃO. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se 

afigura viável o agravo interno cujas razões estão dissociadas dos 

fundamentos da decisão impugnada. Precedentes. 2. A simples indicação 

dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido 

enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso 

especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 

do STF. 3. "Aplica-se a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei 

n.11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, 

dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao 

regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas" 

(AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 25/4/2014). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento”. (AgInt no AREsp 1057370 / RS AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0034499-6, Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 01/03/2018, 

Data da Publicação/Fonte DJe 14/03/2018). “PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DO 

PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE 

SUSPENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO BEM. 

AVALIAÇÃO NECESSÁRIA. 1. Ação ajuizada em 03/09/2012. Recurso 

Especial interposto em 19/08/2016 e concluso ao Gabinete em 24/03/2017. 

Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal é decidir se a ação de busca 

e apreensão deve prosseguir em relação à empresa em recuperação 

judicial, quando o bem alienado fiduciariamente é indispensável à sua 

atividade produtiva. 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso 

especial deve ser pleiteada de forma apartada, não se admitindo sua 

inserção nas próprias razões recursais. Precedentes. 4. O mero decurso 

do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante 

para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o 

devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos 

arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação 

da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na 

posse da recuperanda. Precedentes. 5. Apesar de credor titular da 

posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se 

submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é 

competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da 

recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do 

estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua 

atividade empresarial (art. 49, §3º, da Lei 11.101/05). Precedentes. 6. 

Recurso especial conhecido e parcialmente provido”. (REsp 1660893 / MG 

RECURSO ESPECIAL 2017/0058340-9, Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 08/08/2017 Data da 

Publicação/Fonte DJe 14/08/2017). Desse modo, seguindo o vetor 

decisório da Corte Superior, não busca este julgador desconsiderar a 

validade das alienações fiduciárias do banco Demandante, mas tão 

somente verificar a viabilidade da busca e apreensão dos bens alienados 

fiduciariamente de acordo com sua essencialidade ao desenvolvimento da 

sociedade em recuperação. Por conseguinte, DETERMINO à 

administradora Judicial DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, nomeada nos 

autos da Recuperação Judicial de nº 1002477-68.2019.811.0086, que 

diligencie nestes autos a fim de indicar se os bens objeto de alienação 

fiduciária elencados na petição inicial estão na posse da Recuperanda e 

ora Requerida Arrozeira Somar Ltda. e se são devidamente utilizados para 

o exercício de sua atividade-fim. Nesse ponto, CONSIGNO que a empresa 

administradora judicial poderá requisitar à Recuperanda e ora requerida 

Arrozeira Somar Ltda. todos os documentos e informações necessários à 

localização dos bens, sendo a recusa da requerida interpretada como ato 

atentatório à dignidade da Justiça. ORDENO, ainda, à administradora 

judicial que realize os trabalhos com a entrega de relatório pormenorizado 

até o dia 04.05.2020. Decorrido tal prazo, retornem os autos conclusos 

para apreciação do pedido liminar. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 16 de abril 

de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002418-80.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LAILTON GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSSERRAND MASSIMO VOLPON OAB - GO0030669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002418-80.2019.8.11.0086 

AUTOR(A): LAILTON GOMES DA SILVA REU: OMNI FINANCEIRA S/A 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Revisional c.c Ação Consignatória com 

Pedido de Tutela de Urgência Cautelar Antecedente proposta por Lailton 

Gomes da Silva em face de OMNI S.A. No Id. 25598183 foi determinada a 

intimação da parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar 

as obrigações contratuais que se pretender controverter, com os valores 

e índices que se entende controverso e os valores incontroversos do 

débito, comprovar os requisitos da gratuidade da justiça, bem como indicar 

o valor da causa de acordo com a ação pretendida, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, com fulcro no 

artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em seguida, a 

parte Autora compareceu aos autos e cumpriu parcialmente a ordem, ou 

seja, indicou as obrigações contratuais que pretende controverte e juntou 

os documentos para embasar o seu pedido de justiça gratuita. Diante do 

exposto, DETERMINO a intimação da parte Demandante para que indique 

os valores e índices que se entende controverso e os valores 

incontroversos do débito, devendo depositar os incontroversos, 

acompanhado da respectiva planilha e retifique o valor da causa, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos 

termos dos artigos 321, parágrafo único, artigo 330, §2º, todos do novo 

Código de Processo Civil. Determino, nos moldes do art. 330, § 2º e 3º, 

que a parte autora indique os valores incontroversos e os deposite em 15 

dias nos autos, sob pena de extinção da demanda. Devem os valores 

serem corrigidos pelo INPC e juros de mora de 1% a.m.(os juros somente 

em relação as parcelas vencidas), já que a revisional não pode ser 

utilizada para fins de respaldar a inadimplência contratual em detrimento do 

bom pagador. O incontroverso vencido deve ser depositado em parcela 

única, continuando a pagar as parcelas mensais de acordo com o 

vencimento. Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 16 de abril 

de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000341-64.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FONTANA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO FABRICIO DE SOUZA OAB - MT5480-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000341-64.2020.8.11.0086 

EMBARGANTE: ADRIANO FONTANA EMBARGADO: MOCELLIN 

AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

Vistos, etc. Considerando a natureza da demanda, o valor da causa e o 

extrato Renajud em anexo, indefiro a justiça gratuita.Não se mostra uma 

pessoa de parcos recursos aquele que movimenta tal quantia, havendo 

forte presunção de se tratar de pessoa que possa pagar as custas e 

despesas processuais. Intime-se a parte Exequente a fim de emendar a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321 do Código de Processo Civil) 

para fins de comprovar o recolhimento das custas processuais. O não 

cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da petição 

inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 16 de abril de 2020. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000346-86.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO LAURINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCYS RICARDO MENEGON OAB - MT0013640S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARROZEIRA SOMAR LTDA (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1000346-86.2020.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. MOACIR RIBOLLI JUNIOR Gestor (a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000371-02.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR BORTONCELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIZ PEREIRA DA SILVA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM 1ª VARA DE NOVA MUTUM RUA DAS HELICÔNIAS, 444N, JARDIM 

DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000371-02.2020.8.11.0086 Valor da causa: R$ 60.987,00 ESPÉCIE: 

[Reconhecimento / Dissolução]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: ROSEMAR BORTONCELLO Endereço: Rua das Mangubas, 

s/n, Quadra E, Lote 12, Parque do Sol, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 POLO PASSIVO: Nome: SERGIO LUIZ PEREIRA DA SILVA 

Endereço: Fazenda Santa Cecilia, Zona Rural, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 Senhor(a): ROSEMAR BORTONCELLO A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

Cejusc Data: 10/08/2020 Hora: 14:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. NOVA MUTUM, 17 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000342-49.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM 1ª VARA DE NOVA MUTUM RUA DAS HELICÔNIAS, 444N, JARDIM 

DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000342-49.2020.8.11.0086 Valor da causa: R$ 4.645,25 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Endereço: RUA 

SAMPAIO VIANA, 44, 10 andar, PARAÍSO, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04004-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: Cejusc Data: 10/08/2020 Hora: 13:30 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

NOVA MUTUM, 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000276-69.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

M. N. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA OAB - PR74539 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. C. C. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM 1ª VARA DE NOVA MUTUM RUA DAS HELICÔNIAS, 444N, JARDIM 

DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000276-69.2020.8.11.0086 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: MARILDES 

NEVES DE OLIVEIRA Endereço: Avenida das Seriemas, 612N, Centro, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 POLO PASSIVO: Nome: FABIANO 

NEPOMUCENO COSTA COIMBRA Endereço: Rua 04, s/n, Fundos da Igreja 

Santuário da Benção, Vila Esmeralda, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 

78300-000 Senhor(a): MARILDES NEVES DE OLIVEIRA A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

Cejusc Data: 03/08/2020 Hora: 16:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. NOVA MUTUM, 17 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003012-94.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER GRANZOTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

ELIS ANTONIO RODRIGUES OAB - MT13603-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERVASIO LOPES (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM 1ª VARA DE NOVA MUTUM RUA DAS HELICÔNIAS, 444N, JARDIM 

DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1003012-94.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 80.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: WAGNER GRANZOTO Endereço: Av. das Andorinhas,, 

1372, Bairro Bela Vista, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 POLO 

PASSIVO: Nome: GERVASIO LOPES Endereço: Av. dos Beija flores,, 692, 

Quadra 75, Lote 02,, centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

Senhor(a): WAGNER GRANZOTO A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: Cejusc Data: 

03/08/2020 Hora: 14:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. NOVA MUTUM, 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002734-93.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

O. D. S. (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. H. D. P. S. (REU)

T. D. P. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002734-93.2019.8.11.0086 

AUTOR(A): ODAIR DA SILVA REU: THALITA DE PAULA SILVA, JOSE 

HENRIQUE DE PAULA SILVA Vistos, etc. Trata-se de Ação Exoneração da 

Prestação Alimentícia c.c Tutela de Urgência ajuizada por Odair da Silva 

em desfavor de José Henrique de Paula Silva e Thalita de Paula Silva, 

todos devidamente qualificados nos autos. Alega o Requerente, em 

síntese, que, por ocasião do Termo de Conciliação, realizado pela 

Defensoria Pública de Nova Mutum/MT, restou acordado o dever do 

Requerente ao pagamento de pensão alimentícia, em favor de seus filhos, 

no percentual de 43% do salário mínimo vigente. Informa que, atualmente, 

os Requeridos alcançaram a maioridade, não estudam e possuem 

atividade laboral, não dependendo mais da ajuda financeira do genitor. 

Nesse contexto, pleiteia a concessão de tutela de urgência para 

determinar a cessação do pagamento dos alimentos. No mérito, pretende a 

procedência dos pedidos para extinguir a obrigação assumida, 

exonerando o Demandante do encargo alimentar. É o breve relatório. 

Fundamento. Recebo a inicial. Defiro o pedido da gratuidade da justiça, 

conforme art. 98 do Código de Processo Civil. Processe-se em segredo de 

justiça, consoante estabelece o artigo 189, II, CPC. Da Antecipação dos 

Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de 

Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os 

efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando 

observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem como 

haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em caráter de 

urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema processual 

para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o Autor possa, no 

início da lide, gozar do direito que somente lhe seria concedido com a 

coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela 

conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão 

é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do 

Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade 

de direito, sendo este um dos elementos mais marcantes do instituto, 

sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo ao 

exame do caso concreto. Da análise perfunctória das provas 

colacionadas aos autos, verifica-se que não deve prosperar o pedido de 

tutela de urgência, porquanto os requisitos para a sua concessão não 

estão configurados. Com efeito, dispõe o art. 1.699 do Código Civil que os 

alimentos estão sujeitos à revisão de seu valor sempre que ocorrer 

alteração na situação financeira das partes, in verbis: “Art. 1.699. Se, 

fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem 

os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao 

juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do 

encargo.” Por sua vez, o § 1º do art. 1.694 do Código Civil prescreve que 

"os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do 

reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". Assim, em atenção ao 

princípio da proporcionalidade, a modificação da verba alimentar necessita 

de comprovação de significativa mudança na situação financeira das 

partes, restringindo-se a análise ao binômio necessidade x possibilidade. 

In casu, em um juízo de cognição sumária, embora os alimentandos tenham 

implementado a maioridade, não restou demonstrado nos autos que eles 

realmente já possuem condições plenas de garantir a própria subsistência 

e que não se encontram matriculados em curso superior ou 

profissionalizante. Isso porque, o relatório de Id. 26049907 data do ano de 

2017, inexistindo, pois, documentos acerca da atual situação dos 

Demandados. A verba alimentar não cessa automaticamente com o 

alcance da maioridade, podendo haver causa de prorrogação da 

necessidade de pagamento. Nesse sentido são os julgados do Superior 

Tribunal de Justiça, colacionados a seguir. “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA 

APÓS MAIORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS QUE CONVENCEM DA 

NECESSIDADE DO ALIMENTANDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não 

ser automática a exoneração da prestação de alimentos em decorrência 

do advento da maioridade do alimentando. Há que se verificar, mediante 

produção de provas, a capacidade financeira do alimentante e a eventual 

desnecessidade do alimentando.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 

1401297/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 

03/12/2015, DJe 14/12/2015). (TJMT - AI 162644/2015, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/05/2016, 

Publicado no DJE 16/05/2016). (Sem grifos no original). “EMENTA: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO Fl. 5 de 8 PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 162644/2015 - CLASSE CNJ - 202 

COMARCA CAPITAL ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. 

DECISÃO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. EXONERAÇÃO. ALIMENTOS. 

IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. É vedada a exoneração automática do 

alimentante sem possibilitar ao alimentado, que atinge a maioridade, a 

oportunidade para se manifestar e comprovar, se for o caso, a 

impossibilidade de prover a própria subsistência. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no REsp 

1373965/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 

08/03/2016, DJe 15/03/2016) (destaquei) Assim, a tutela de urgência deve 

ser indeferida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência. No mais, considerando que a ação de exoneração de alimentos 

deve seguir o mesmo procedimento da ação de alimentos (art. 13, Lei nº 

5.478/68), designo o dia 04 de agosto de 2020, às 14h00min (horário 

oficial do Mato Grosso), para audiência de conciliação, instrução e 

julgamento nos termos da Lei de Alimentos. Cite-se a parte Requerida, nos 

endereços contidos na exordial, intimando-a para comparecer à audiência 

acompanhada de Advogado para, querendo, contestar a ação, sob pena 

de revelia. Notifique-se o Requerente, consignando no mandado que sua 

ausência injustificada implicará em extinção do feito. As partes deverão se 

fazer acompanhar de suas testemunhas, em número máximo de 3 (três), 

independentemente de intimação, bem como, produzir todas as provas na 

audiência acima designada (art. 8º da Lei 5.478/68). Intimem-se. O 

cumprimento do mandado realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 14 de abril de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000379-76.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER MAIA DA COSTA OAB - MT26500/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. E. D. S. K. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM 1ª VARA DE NOVA MUTUM RUA DAS HELICÔNIAS, 444N, JARDIM 

DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000379-76.2020.8.11.0086 Valor da causa: R$ 6.000,00 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: 

Nome: DANIELE POMPEU DA SILVA Endereço: Rua Das Alamandras, 1770, 

W, Residencial dos Ipês, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TIAGO ESTEFANO DE SOUZA KARNOSKI Endereço: Rua 

das Itaubas, 1662, W, Colina II, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

Senhor(a): DANIELE POMPEU DA SILVA A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: Cejusc Data: 

03/08/2020 Hora: 15:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 477 de 795



acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. NOVA MUTUM, 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000630-94.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. O. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARYANNE OLIVEIRA SAMPAIO OAB - MT22956/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM 1ª VARA DE NOVA MUTUM RUA DAS HELICÔNIAS, 444N, JARDIM 

DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000630-94.2020.8.11.0086 Valor da causa: R$ 12.540,00 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: 

Nome: THAIS MARCIELLY OLMEDO PERES Endereço: ESTRADA RURAL, 

SEM NUMERO, 3105005011000, PONTAL DO MARAPE, NOVA MUTUM - 

MT - CEP: 78450-000 POLO PASSIVO: Nome: RAFAEL MARCOS DA SILVA 

Endereço: RUA A, 221, RESIDENCIAL DIAMANETE 01/BLOCO 

A1/APARTAMENTO 12, TERRA NOVA, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-400 

Senhor(a): THAIS MARCIELLY OLMEDO PERES A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

Cejusc Data: 03/08/2020 Hora: 17:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. NOVA MUTUM, 17 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000670-40.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR DIAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

RENATO BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

ORLANDO DELAZERI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CÁSSIO VINICIOS DAMACENA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000670-40.2019.8.11.0077 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: ORLANDO DELAZERI, RENATO BATISTA DA SILVA, 

VALDEMIR DIAS DE OLIVEIRA Vistos, etc. Para cumprimento do ato 

deprecado, designo audiência para o dia 10 de agosto de 2020, às 

14h30min. Intime-se a Testemunha no endereço indicado. No que 

concerne a intimação da testemunha, cabe ao Advogado que a arrolar 

proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil, devendo o Advogado comprovar no prazo 

de 5 (cinco) dias a necessidade de intimação por oficial de justiça, desde 

que de forma fundamentada e de acordo com a legislação, ressalvada as 

hipóteses legais, quando, então, expeça-se o respectivo mandado. 

Comunique-se ao Juízo Deprecante. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 16 de abril de 2020 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001729-36.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BUSCHLE & LEPPER SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ROSSATO FARIAS OAB - PR41311 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO 2001 LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1001729-36.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: BUSCHLE & LEPPER SA REQUERIDO: POSTO 2001 LTDA 

Vistos, etc. Para cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o 
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dia 04 de agosto de 2020, às 14h00min. Intime-se a Testemunha no 

endereço indicado. No que concerne a intimação da testemunha, cabe ao 

Advogado que a arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de 

considerar o não comparecimento como desistência, nos ditames do art. 

455, § 1°, § 2° e § 3°, do Código de Processo Civil, devendo o Advogado 

comprovar no prazo de 5 (cinco) dias a necessidade de intimação por 

oficial de justiça, desde que de forma fundamentada e de acordo com a 

legislação, ressalvada as hipóteses legais, quando, então, expeça-se o 

respectivo mandado. Comunique-se ao Juízo Deprecante. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

16 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001679-10.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS ALTO 

URUGUAI - SICREDI ALTO URUGUAI RS/SC (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA FORTES OAB - RS59486 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODSON MARCOS CRACCO - ME (REQUERIDO)

RODSON MARCOS CRACCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1001679-10.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS ALTO URUGUAI - SICREDI ALTO URUGUAI RS/SC 

REQUERIDO: RODSON MARCOS CRACCO - ME, RODSON MARCOS 

CRACCO Vistos, etc. Tendo em vista que a parte Interessada, no momento 

em que junta o comprovante de recolhimento das custas processuais, 

também formula pedido quanto à forma de cumprimento do ato pelo Oficial 

de Justiça (Id. 25113059) e considerando a ausência de previsão 

expressa na carta precatória acerca de tal medida, oficie-se ao Juízo 

Deprecante para informar este Juízo a medida a ser adotada no caso. Não 

sendo apresentada resposta ao ofício no prazo de trinta (30) dias, ante o 

que dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, 

baixas e anotações de estilo. Do contrário, com a juntada do(s) 

documento(s) solicitado(s), cumpra-se conforme deprecado, servindo a 

cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de 

origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique 

tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará 

o correto cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da 

diligência, intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. 

Comunique-se o Juízo Deprecante. Considerando o quadro deficitário de 

servidores e o volume excessivo de trabalho, cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como ofício, nos termos da sugestão constante 

no item 2.9.1, do Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do 

Conselho Nacional de Justiça. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 17 de abril 

de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002119-06.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042-O (ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA CONCEICAO SANCHES MOTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002119-06.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: ANDREA CONCEICAO SANCHES MOTA Vistos, etc. 

Considerando o delineado no Id. 28259353 declaro a suspensão da 

missiva, hipótese na qual os autos deverão ser remetidos ao arquivo 

provisório pelo prazo de 30 (trinta) dias. Comunique-se ao Juízo 

Deprecante. Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias, oficie-se ao Juízo 

Deprecante acerca do interesse no prosseguimento da missiva. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 17 de abril e 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002677-75.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO CEZAR ZAK MUCHALAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA FLESSAK OAB - PR31435 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE IVO MUCHALAK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002677-75.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: SILVIO CEZAR ZAK MUCHALAK REQUERIDO: JOSE IVO 

MUCHALAK Vistos, etc. Para cumprimento do ato deprecado, designo 

audiência para o dia 05 de agosto de 2020, às 14h00min. Intimem-se as 

Testemunhas nos endereços indicados. No que concerne a intimação das 

testemunhas, cabe ao Advogado que arrolar proceder com a intimação, 

sob pena de considerar o não comparecimento como desistência, nos 

ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 3°, do Código de Processo Civil, devendo 

o Advogado comprovar no prazo de 5 (cinco) dias a necessidade de 

intimação por oficial de justiça, desde que de forma fundamentada e de 

acordo com a legislação, ressalvada as hipóteses legais, quando, então, 

expeça-se o respectivo mandado. Comunique-se ao Juízo Deprecante. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 17 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 78753 Nr: 1999-53.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVdSR(, VdSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

De proêmio, considerando a situação de pandemia do novo coronavírus 

(COVID - 19) e a necessidade de adoção de medidas preventivas à 

propagação da infecção no âmbito do Sistema Prisional, SUSPENDO o 

cumprimento do mandado de prisão expedido no presente feito, até o dia 

30.04.2020, podendo ser reavaliada tal situação após a referida data.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000408-97.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI OAB - MT14733-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR TRENTINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000408-97.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA EXECUTADO: 

WILMAR TRENTINI Vistos, etc. Considerando o disposto no Id. 27269627, 
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determino a alteração do polo ativo, para fins de substituir e fazer constar 

como parte Exequente Amerra-Leaf Agro Recovery I Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados. Ademais, intime-se 

a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito. Transcorrido o prazo, e nada 

mais sendo requerido, arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e 

anotações de estilo, do contrário, conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 17 de abril de 

2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003231-44.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA (REU)

RENATA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA & CIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003231-44.2018.8.11.0086 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: RENATA CRISTINA NOGUEIRA 

DE LIMA & CIA LTDA - ME, RENATA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA Vistos, 

etc. Intime-se a parte Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

acoste aos autos o endereço da parte Executada, ou, comprovação que 

tentou localizar o seu endereço. Nesse ponto, importa consignar que a 

Associação Comercial de Nova Mutum/MT, dispõe do serviço de 

disponibilização de dados mediante a apresentação do número do 

Cadastro de Pessoa Física – CPF, notadamente o SPC Brasil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

17 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002777-64.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALADIO KRAJEWSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002777-64.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT EXECUTADO: ALADIO 

KRAJEWSKI Vistos, etc. Intime-se a parte Exequente, por remessa dos 

autos, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, dê andamento ao feito sob 

pena de, no silêncio, este Juízo reputar que houve desistência e/ou 

abandono da causa, com a consequente extinção do processo na forma 

do artigo 485, III, § 1°, do Código de Processo Civil. Findo o prazo 

assinalado, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 17 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002644-85.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

OLEVIO BRANCALIONE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANA COSTA BEBER OAB - MT0013781A (ADVOGADO(A))

BRUNO CASAGRANDE E SILVA OAB - MT0008535A (ADVOGADO(A))

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARROZEIRA SOMAR LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT10488-O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS OAB - MT9383-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002644-85.2019.8.11.0086 

EXEQUENTE: OLEVIO BRANCALIONE EXECUTADO: ARROZEIRA SOMAR 

LTDA Vistos, etc. Intime-se a parte Exequente, por remessa dos autos, 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, dê andamento ao feito sob pena de, 

no silêncio, este Juízo reputar que houve desistência e/ou abandono da 

causa, com a consequente extinção do processo na forma do artigo 485, 

III, § 1°, do Código de Processo Civil. Findo o prazo assinalado, com ou 

sem manifestação, o que deverá ser certificado, à conclusão. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 17 de abril de 

2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003048-73.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PORTO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1003048-73.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT EXECUTADO: JOSE 

CARLOS PORTO & CIA LTDA - ME Vistos, etc. Intime-se a parte 

Exequente, por remessa dos autos, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

dê andamento ao feito sob pena de, no silêncio, este Juízo reputar que 

houve desistência e/ou abandono da causa, com a consequente extinção 

do processo na forma do artigo 485, III, § 1°, do Código de Processo Civil. 

Findo o prazo assinalado, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, à conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 17 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002948-21.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANSUELTO FEITOSA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002948-21.2018.8.11.0086 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT EXECUTADO: 

FRANSUELTO FEITOSA DO NASCIMENTO Vistos, etc. Considerando o 

postulado pela parte Exequente, determino a suspensão dos autos, com 

fundamento no art. 922 do Código de Processo Civil c.c. o art. 151, VI, do 

Código Tributário Nacional. Remetam-se os autos ao arquivo provisório até 

provocação da parte Exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 17 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001348-28.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CROP INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE DOS ANJOS BATISTA OAB - SC53324 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TITAN OPTICA E ACESSORIOS LTDA - ME (EXECUTADO)
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2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1001348-28.2019.8.11.0086 

Partes: CROP INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - EPP - ADVOGADO 

DO(A) EXEQUENTE: DAIANE DOS ANJOS BATISTA - SC53324 X TITAN 

OPTICA E ACESSORIOS LTDA - ME - Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 

da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para a 

imprensa com a finalidade de intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado, para que fique ciente da certidão Negativa do Oficial de Justiça 

de ID.28099476, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000044-57.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte AUTORA, por seu(s) advogado(s), para 

agendar via e-mail funcional (novamutum.2vara@tjmt.jus.br) o 

comparecimento nesta Secretaria, a fim de assinar o Termo de 

Compromisso respectivo. Nova Mutum,17 de abril de 2020. CAMILLA 

LETICIA RODRIGUES DA SILVA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000025-51.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO WILLIAN KUHN (REQUERIDO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000025-51.2020.8.11.0086 

Partes: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: ROSANGELA DA ROSA CORREA - MT16308-A X 

EDUARDO WILLIAN KUHN - Assunto: BUSCA E APREENSÃO (181) Nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência. Em sendo em 

comarca diversa à do juízo de origem, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, a guia para pagamento da diligência deverá ser 

emitida no site do TJ-MT, por meio da opção "cumprir diligência na: outra 

comarca" e informar os dados do zoneamento para o devido cumprimento, 

nos termos da portaria 142/2019-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002616-54.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE APARECIDA DE VASCONCELOS SALOMAO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUPAR LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002616-54.2018.8.11.0086 Vistos. 

Compulsando atentamente os autos, verifico que o autor na presente 

causa cumula 03 (três) ações de rito especial, quais sejam: consignação 

em pagamento (art. 539 à 549 do Código de Processo Civil), demarcação 

(art. 574 à 587 do Diploma Processual Civil) e divisão (art. 588 à 598 do 

Código de Processo Civil). Ademais, verifico que o autor não cumpriu os 

requisitos do artigo 574 do Código de Processo Civil, indicando-se os 

limites por constituir, bem como os títulos de propriedade e inclusão de 

todos os confinantes da linha demarcanda no polo passivo da ação. 

Nessa toada, é importante destacar que em atenção ao disposto no artigo 

1.227 do Código Civil, os direitos reais sobre imóveis constituídos ou 

transmitidos por atos entre vivos só se adquirem com o registro no 

Cartório de Registro de Imóveis dos referidos Títulos. Outrossim, em 

relação ao procedimento de divisão previsto no artigo 588 e seguintes do 

Código de Processo Civil, não incluiu no polo passivo da ação os 

condôminos, devendo apresentar a qualificação completa desta, além de 

especificar os estabelecidos no imóvel, com benfeitorias e culturas, assim 

como as benfeitorias comuns. Dessa forma, intime-se o patrono da 

requerente para, nos termos dos artigos 319 do Código de Processo Civil, 

emendar a inicial, cumprindo integralmente os requisitos dos 

procedimentos especiais que pretende cumular, quais sejam: consignação 

em pagamento, demarcação e divisão, tudo conforme especificado 

alhures, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, 

paragrafo único, do mesmo Código. Proceda a exclusão dos documentos 

de ID nº 16192006, 16192016 e 16192019, eis que não estão de acordo 

com a Resolução 03/2018-TP. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Nova 

Mutum, 02 de abril de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza 

de Direito

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46473 Nr: 1893-33.2010.811.0086

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonina Pires Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEONINA PIRES RIBEIRO, Rg: 473.215 e 

atualmente em local incerto e não sabido EDMAR SILVA PEREIRA, Rg: 

876280, Filiação: Jose Pereira Neto e Maria das Graças Pereira, data de 

nascimento: 15/12/1971, brasileiro(a), natural de Cardoso-SP, Telefone 

65-9984-7984. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem que foi decretada a INTERDIÇÃO PARCIAL de 

EDMAR SILVA PEREIRA, brasileiro, portador do RG: 876280 SSP/MT, 

residente e domiciliado na Avenida das Arapongas, 996-W, Bela Vista, 

Cidade: Nova Mutum/MT, portador de esquizofrenia paranoide, fato que o 

torna incapaz para prática dos atos da vida civil relativos aos direitos 

patrimoniais e negociais, nos termos dos artigos 747 c/c 1.767 do Código 

de Civil, tendo sido nomeada para ser curadora a Sra. LEONINA PIRES 

RIBEIRO, brasileira, portadora do RG: 473215 SSP/MT, residente e 

domiciliada na Rua das Arapongas, Quadra 18, Lote 01, Bela Vista, 

Cidade: Nova Mutum/MT. Conforme sentença às fls. 95/97 dos autos n. 

1893-33.2010.811.0086 – Id: 46473 de Interdição, da 2ª Vara desta 

Comarca. Para que se chegue ao conhecimento de todos e que ninguém 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital, em obediência ao 

disposto no artigo 1.184 do Código de Processo Civil, publicando-se por 

três vezes no Órgão Oficial com intervalo de 10 (dez) dias entre as 

publicações e afixado no lugar de costume do Fórum, sem custas, eis que 

amparados pela assistência judiciária.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.
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Nova Mutum, 16 de abril de 2020

Cristiany Ribeiro Rosa Rose Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 118427 Nr: 2982-13.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681

 Vistos.

Trata-se de MEDIDA DE PROTEÇÃO proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor dos interesses de LORRAYNE 

LEMES DA SILVA GOMES, tendo como requerido EDMILSON GOMES DA 

SILVA, todos devidamente qualificados nos autos.

 Segundo consta dos autos, a infante teria sido vítima de abuso sexual 

praticado por seu genitor, quando contava com 14 (quatorze) anos, a qual 

teria ocorrido enquanto a genitora dormia no quarto, de modo que a infante 

somente revelou os fatos após a separação dos genitores, mas a genitora 

não acreditou em seu relato.

 Com a exordial, vieram os documentos de fls. 10/20.

À fl. 21/22, recebida a inicial e determinado o afastamento cautelar do 

requerido da infante.

 Às fls. 32/34, informado o acolhimento institucional da infante pelo 

Conselho Tutelar.

 O Ministério Público à fl. 35, pugnou pela regularização do acolhimento 

institucional, a elaboração do plano individual de atendimento, além de que 

o CREAS localize todos os parentes aptos a receberem a guarda da 

infante.

 Às fls. 36/38, aplicada a medida de proteção de acolhimento institucional 

da infante em caráter liminar, bem como determinada a elaboração de 

plano individual de atendimento – PIA, além de diligencias por parte do 

CREAS para que localize familiares e/ou responsáveis aptos a receberem 

a guarda da infante.

 À fl. 40, citação do requerido.

 Avaliação do núcleo familiar às fls. 46/48.

 Plano individual de atendimento às fls. 49/52.

 O Ministério Público pugnou pela realização de audiência concentrada à fl. 

53.

 Estudo psicossocial às fls. 61/63.

 Realizada audiência concentrada, conforme termo de fls. 66/67, foi 

concedido o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contestação 

pelo requerido, bem como determinada a reintegração familiar da infante à 

genitora, mediante o cumprimento das seguintes obrigações: i) manter o 

afastamento da adolescente do senhor Edmilson Gomes da Silva; ii) 

manter a adolescente matriculada e frequentando o ensino médio e 

programa social jovem do futuro; iii) manter a frequência aos atendimentos 

psicológicos da adolescente; iv) permitir a entrada em sua residência dos 

representantes do CRAS, CREAS e Conselho Tutelar, a fim de realizar o 

acompanhamento do caso.

 Guia de desligamento à fl. 69.

 O Ministério Público informou à fl. 70 que foi decretada a prisão preventiva 

do requerido Edmilson Gomes da Silva.

 Informações prestadas pela Secretaria de Saúde à fl. 73.

 À fl. 74, informações prestadas pelo Conselho Tutelar.

 O Ministério Público pugnou à fl. 75, pela realização de estudo 

psicossocial.

 Determinada a realização de estudo psicossocial pela Secretaria de 

Assistência Social à fl. 76.

 Relatório de acompanhamento mensal á fl. 78/79.

 Às fls. 80/81, informações prestadas pela Secretaria de Saúde.

 Relatório de acompanhamento mensal enviado pelo CREAS à fl. 82.

 O Ministério Público pugnou pela manutenção das medidas anteriormente 

fixadas à fl. 83.

 À fl. 83, determinada a expedição de oficio à Terceira Vara desta 

Comarca para que encaminhe a estes autos o depoimento especial da 

infante produzido nos autos de nº 2997-79.2018.811.0086 – Código 

118471.

 Mídia do depoimento especial à fl. 88.

 O Ministério Público à fl. 89, requereu que a secretaria de Assistência 

Social intensifique os trabalhos perante a família da menor, bem como 

proceda a inclusão desta em atividades de contraturno, prestando 

esclarecimentos a este juízo.

 Proferida decisão à fl. 90, na qual foi determinada a intimação da 

Secretaria de Saúde para que insira a adolescente em programas 

assistenciais e de fortalecimentos de vínculos, bem como para que 

mantenha a infante frequentando o Centro Social Desenvolver, além de 

decretar a revelia do requerido.

 O Ministério Público requereu o regular prosseguimento do feito à fl. 97.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato.

Decido.

 De proêmio, verifica-se que o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso/MT constatou possível violação aos direitos da menor Lorrayne 

Lemes da Silva Gomes, em virtude de suposto abuso sexual sofrido por 

esta, tendo sido praticado supostamente pelo requerido.

 Sobre a possibilidade de aplicação de medida de proteção, assim dispõe o 

artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente:

“Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são 

aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem 

ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;

III - em razão de sua conduta.”

No caso em apreço, tenho que devem ser aplicadas as medidas de 

proteção, visto que os direitos reconhecidos no Estatuto da Criança e 

Adolescente foram violados em virtude suposto abuso sexual suportado 

pela infante, amoldando-se as condutas perfeitamente ao descrito no 

caput do artigo 98 do Estatuto da Criança e Adolescente.

 Assim, tenho que a procedência mostra-se medida adequada para 

aplicação de medidas de proteção em favor da menor.

Desse modo, quando verificada qualquer das hipóteses elencadas no 

artigo 98 do Estatuto da Criança e Adolescente, prevê o artigo 101 também 

do citado estatuto as medidas aplicáveis, vejamos:

“Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a 

autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes 

medidas:

I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de 

responsabilidade;

II - orientação, apoio e acompanhamento temporários;

III - matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de 

ensino fundamental;

IV - inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de 

proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente;

V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em 

regime hospitalar ou ambulatorial;

VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e 

tratamento a alcoólatras e toxicômanos;

VII - acolhimento institucional

 VIII - inclusão em programa de acolhimento familiar

IX - colocação em família substituta.”

Sendo assim, no caso dos autos, tenho que devem ser aplicadas as 

medidas de proteção previstas nos incisos II, III, IV e V, do artigo 101 do 

Estatuto da Criança e Adolescente.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação em favor dos 

interesses da infante LORRAYNE LEMES DA SILVA GOMES, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por 

consequência, aplico as seguintes medidas de proteção:

I. Orientação, apoio e acompanhamento temporários à infante;

II. Matricula e frequências obrigatórias em estabelecimento oficial de 

ensino;

III. Inclusão da menor em programa comunitário ou oficial de auxilio a 

família, à criança e ao adolescente;

IV. Tratamento médico, psicológico e/ou psiquiátrico, conforme a 

necessidade, da infante, em regime hospitalar ou ambulatorial.

V. CONFIRMAR a liminar anteriormente concedida e, por consequência, 

DETERMINAR A MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO do Edmilson Gomes da 

Silva da infante Lorrayne Lemes da Silva Gomes.

VI. Homologo as medidas de proteção aplicadas no decorrer do trâmite do 

presente feito.

 Visando dar concretude às medidas aplicadas, oficie-se ao Centro de 

Referência Especializado e Assistência Social – CREAS e a Equipe 
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Multidisciplinar do Juízo, os quais deverão efetuar o acompanhamento do 

caso pelo período de 03 (três) meses, encaminhando os respectivos 

relatórios ao final do acompanhamento.

Com a vinda dos relatórios de acompanhamento, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para requerer o que entender pertinente.

 Sem custas, nos termos do art. 141, § 2°, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, incabíveis honorários advocatícios.

Ciência ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar dos Direitos da Criança 

e do Adolescente de Nova Mutum/MT.

Após o trânsito em julgado, certifique-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77581 Nr: 1105-77.2014.811.0086

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Aparecida de Alcantara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Alcantara Torquato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TEREZA APARECIDA DE ALCANTARA, 

Cpf: 01864497122, Rg: 1.805.824-8, Filiação: Antônia Emídia dos Santos 

de Alcântara e Lúcio Mendes de Alcântara, data de nascimento: 

16/01/1978, brasileiro(a), natural de Nobres-MT, casado(a), funcionária 

publica, Telefone 65 99974 0639 e atualmente em local incerto e não 

sabido FELIPE ALCANTARA TORQUATO, Cpf: 01992541175, Rg: 

18940056, Filiação: Tereza Aparecida de Alcantara e Ivan Carlos 

Torquato, data de nascimento: 27/01/1996, brasileiro(a), natural de 

Nobres-MT, solteiro(a), não alfabetizado. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem que foi decretada a INTERDIÇÃO PARCIAL de 

FELIPE ALCÂNTARA TORQUATO, brasileiro, solteiro, portador do RG: 

1894005-6 SSP/MT e CPF: 019.925.411-75, residente e domiciliado na Rua 

das Açucenas, 1712, Quadra B, Lotes 36, Jardim Ágata, Cidade: Nova 

Mutum/MT, portador de paralisia cerebral, fato que o torna incapaz para 

prática dos atos da vida civil, nos termos dos artigos 747 c/c 1.767 do 

Código de Civil, tendo sido nomeada para ser curadora a Sra. TEREZA 

APARECIDA DE ALCÂNTARA, brasileira, portadora do RG: 18058248 

SSP/MT e CPF: 018.644.971-22, residente e domiciliada na Rua das 

Açucenas, 1712, Quadra B, Lotes 36, Jardim Ágata, Cidade: Nova 

Mutum/MT. Conforme sentença às fls. 67/69 dos autos n. 

1105-77.2014.811.0086 – Id: 77581 de Interdição, da 2ª Vara desta 

Comarca. Para que se chegue ao conhecimento de todos e que ninguém 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital, em obediência ao 

disposto no artigo 1.184 do Código de Processo Civil, publicando-se por 

três vezes no Órgão Oficial com intervalo de 10 (dez) dias entre as 

publicações e afixado no lugar de costume do Fórum, sem custas, eis que 

amparados pela assistência judiciária.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 16 de abril de 2020

Cristiany Ribeiro Rosa Rose Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001429-74.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDALVA MARIA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001429-74.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 

REQUERIDO: SIDALVA MARIA DE JESUS Vistos, etc. Cite-se a parte 

Executada para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias. 

Não efetuado o pagamento, proceda-se o Oficial de Justiça com a penhora 

e avaliação dos bens da parte Devedora, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos intimando a parte Executada para comparecer o juizado, 

momento em que será designado audiência, caso houver penhora, na 

forma do art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 16 de abril de 2020 CASSIO 

LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010618-59.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR OAB - MT10203-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010618-59.2016.8.11.0086 REQUERENTE: DORIVAL CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: GILBERTO PADILHA - EPP Vistos, etc. Ante a divergência de 

valores, intime-se o requerido para se manifestar em 15 dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

16 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001415-90.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO SILVIO DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA IOLANDA DE ALMEIDA CORDEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

1001415-90.2019.8.11.0086 Reclamante: Enio Silvio dos Santos 

Reclamado: Maria Iolanda de Almeida Cordeiro Vistos, etc. Considerando o 

retorno negativo do AR (Id. 21733037), intime-se o Reclamante para, no 

prazo de 10 dias, informar o endereço atualizado da Reclamada. Após, 

designe-se nova data para realização de audiência de conciliação e 

intimem-se as partes para comparecimento. Cumpra-se. Às providências. 

Cassio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-85.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA PINHO TAQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)
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PROCESSO n. 1000747-85.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:RENATA PINHO 

TAQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO RICARDO SARTORI 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação Data: 02/06/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA DAS 

ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 17 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002043-16.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MONALISA DIAS MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002043-16.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.090,87 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MONALISA DIAS MORAIS 

Endereço: rua das gravatas, 36, quadra 05, centro, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES 

DA SILVA - MT0017690A POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ADVOGADO 

DO(A) REQUERIDO: FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O 

Senhor(a): MONALISA DIAS MORAIS Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria acerca da petição retro juntando comprovante de 

pagamento/depósito, para que se manifeste nos autos e requeira o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

desistência tácita do feito. NOVA MUTUM, 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-72.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PRESERVE PRESTADORA DE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR RODRIGUES DE BRITO OAB - 522.762.369-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LISTAD COMUNICACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ROMOFF OAB - SP0126949A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

1000248-72.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 11.486,40 ESPÉCIE: 

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: PRESERVE PRESTADORA DE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - 

ME Endereço: PERIMETRAL DAS SAMAMBAIAS, 3077-N, RESIDENCIAL 

DAS PALMEIRAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nome: VALDEMIR 

RODRIGUES DE BRITO Endereço: DOS CEDROS, 364, CASA, CENTRO, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 POLO PASSIVO: Nome: LISTAD 

COMUNICACOES LTDA Endereço: DOM JOSE DE BARROS, 152, CONJ: 

79;, REPUBLICA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01038-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: EDUARDO ROMOFF - SP0126949A Certifico e dou fé que o 

Recurso protocolado no ID 29419159 é tempestivo. Certifico ainda que o 

Recorrente recolheu devidamente o preparo recursal. Em cumprimento ao 

Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, para 

querendo, apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. NOVA MUTUM, 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular. Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-55.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FENSKE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000749-55.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:ANDERSON 

FENSKE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WALLISON KENEDI DE LIMA 

POLO PASSIVO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Data: 02/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 

3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 17 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-40.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN CESAR DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA DE CAMARGO OAB - MT17756/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000750-40.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:ALLAN CESAR 

DA SILVA SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KATIA DE 

CAMARGO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

02/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 17 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003000-80.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOBRAIL ANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1003000-80.2019.8.11.0086 REQUERENTE: JOBRAIL ANDRE DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Chamo o feito à ordem. Vistos, 

etc. Trata-se de Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Evidência 

proposta por Jobrail André da Silva em desfavor do Estado de Mato 

Grosso. O Requerente, servidor público estadual, relata, em síntese, que a 

parte Requerida vem efetuando os descontos previdenciários sobre a 

totalidade de seus rendimentos, incluindo adicional noturno. Nesse 

contexto, pugna pela concessão da tutela de evidência para, a fim de 

“determinar a suspensão do desconto de contribuição previdenciária 

sobre o adicional noturno”. Com a inicial vieram documentos. Antes do 

recebimento da inicial e da apreciação do pedido de tutela de urgência, 

houve designação automática de audiência e intimação das Rés para 

comparecimento na solenidade, ocasião em que o Estado de Mato Grosso 

apresentou contestação, da qual o Autor também já se manifestou. É o 

breve relatório. Fundamento e Decido. Do Litisconsórcio Passivo 

Necessário. De proêmio, convém assinalar que os descontos 

previdenciários são efetuados pelo Estado de Mato Grosso Previdência, 

com posterior repasse do valor correspondente ao MTPREV. Assim, 

verifica-se ser o caso de litisconsórcio passivo necessário, o que, por 

referência a legitimidade processual, compõe-se de matéria de ordem 

pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo Juiz. Dessa forma, 

estar-se-ia diante da situação descrita no art. 114 do CPC: “Art. 114. O 

litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela 

natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença 

depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.” Nesse ponto, 

por se tratar a MTPREV de autarquia estadual, cujo endereço para 

recebimento de citação/intimação é de fácil constatação e em respeito ao 

princípio da celeridade, deixo de determinar a intimação da parte Autora 

para providência prevista no parágrafo único do art. 115, do CPC. Por 

corolário, determino a inclusão da MTPREV, autarquia estadual, pessoa 

jurídica de direito público, domiciliada no Centro Político Administrativo – 

Complexo Paiaguás, Bloco III em Cuiabá -MT, devendo a serventia 

proceder com a devida alteração junto à autuação deste feito. Do Pedido 

de Tutela de Evidência. É cediço que a tutela de evidência, na atual 

sistemática implementada pelo novo Código de Processo Civil, será 

concedida nas hipóteses previstas no artigo 311 do mencionado códex, a 

saber: a) ficar caraterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto 

propósito protelatório da parte; b) as alegações de fato puderem ser 

comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; c) se tratar de 

pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do 

contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do 

objeto custodiado, sob cominação de multa; d) a petição inicial for instruída 

com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do 

autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Da 

premissa legalmente estabelecida pelo novo Código de Processo Civil 

vislumbra-se que o legislador criou uma tutela diferenciada que, segundo 

Leonardo Greco, caracteriza-se: “[...] pela acentuada probabilidade de 

existência do direito do autor ou pelo elevado valor humano desse direito, 

a merecer proteção provisória independentemente de qualquer aferição de 

perigo de dano. A tutela da evidência é sempre incidente. Pode ser 

requerida na inicial ou em petição avulsa.” (in A Tutela da Urgência e a 

Tutela da Evidência no Código de Processo Civil de 2015, In: RIBEIRO, 

Darci Guimaraes; JOBIM, Marco Félix (orgs). Desvendando o Novo CPC. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. p. 113 e 130 e 130). Por 

oportuno, discorrendo sobre os requisitos necessários para a concessão 

da tutela de evidência, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

dissertam: “2. Tutela da evidência. Em comparação com a tutela de 

urgência, a tutela de evidência igualmente exige a plausibilidade do direito 

invocado, mas prescinde da demonstração do risco de dano. Vale dizer, o 

direito da parte requerente é tão óbvio que deve ser prontamente 

reconhecido pelo juiz (In Comentários ao Código de Processo Civil, 2º 

Triagem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 871). Nesse ponto, 

convém registrar que, o artigo 927 trouxe uma série de parâmetros que 

devem ser observados por todos os juízes e tribunais em suas decisões, 

referidas situações tratam do que se chama precedente vinculante. Ou 

melhor, há grande tendência doutrinária a entender que o rol do artigo 927 

do Novo Código de Processo Civil é meramente exemplificativo, visto que o 

precedente passou a ser utilizado para indicar, de modo mais amplo, 

pronunciamentos judiciais que, logo quando são emitidos, nascem com a 

declarada finalidade de servir de parâmetro, de vincular decisões judiciais 

subsequentes, que versem sobre casos em que se ponha a mesma 

questão jurídica. Destarte, é possível concluir que a observância às teses 

fixadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral 

perfaz um precedente vinculante, capaz de ensejar o reconhecimento de 

tutelas de evidência aos casos que versem sobre o tema fixado. Deste 

modo, pela leitura dos artigos 1.030, I, a, e 1.042, do Código de Processo 

Civil, pode-se constatar que o legislador inseriu a necessidade de seguir 

os precedentes criados a partir de julgamentos de Recursos 

Extraordinários dotados de Repercussão Geral. Corroborando este 

entendimento, o artigo 1.035, § 5º, do CPC estabelece que, uma vez 

reconhecida a existência de Repercussão Geral, todos os processos de 

igual matéria devem ser suspensos. Assim, quando decididas as questões 

constitucionais em regime jurídico de Repercussão Geral, os processos 

sobrestados sofrerão o impacto da decisão firmada. Sob este prisma, 

tem-se que as decisões em que se reconhece a Repercussão Geral 

gozam de carga vinculativa a ser observada por todos os tribunais e 

juízes em âmbito nacional, daí porque inserida no contexto do art. 311, II, 

do CPC. Da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, 

verifica-se que deve prosperar o pedido de tutela de evidência, porquanto 

os requisitos para a sua concessão estão configurados, ante a evidência 

de aplicação da força vinculante dos precedentes jurisprudenciais, pois a 

matéria debatida é tratada no Tema 163, cuja tese foi fixada pelo STF em 

sede de Repercussão Geral, com trânsito em julgado em abril de 2019. 

Ora, depreende-se da documentação acostada que os holerites (Id. 

26977791) apresentam os descontos combatidos. Assim dispõe o art. 40, 

da Constituição Federal: “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos 

efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de 

previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do 

respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos 

pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 

atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 41, 19.12.2003) (...) § 2º - Os proventos de 

aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão 

exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que 

se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da 

pensão. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) § 

3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua 
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concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base 

para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que 

tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) (...)” O Supremo Tribunal 

Federal, aos 11/10/2018, concluiu o julgamento do RE 593068. No recurso, 

ao qual foi atribuída repercussão geral (Tema 163), a Corte fixou a 

seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e 

‘adicional de insalubridade”. Segundo a decisão proferida pelo STF, não 

deve incidir desconto a título de contribuição previdenciária sobre as 

verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de tutela de evidência para determinar aos 

Requeridos (ESTADO DE MATO GROSSO e MTPREV) que, no prazo de 15 

dias, suspendam a cobrança de contribuição previdenciária sobre 

adicional noturno pago ao Autor, até ulterior deliberação deste juízo, sob 

pena de imposição de multa. Dispenso a audiência de conciliação, com 

amparo no Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos 

Juizados Especiais. Citem-se a Requerida MTPREV, com as advertências 

legais, especialmente para apresentar a documentação de que disponham 

para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 

e, querendo, contestarem, no prazo de 30 (trinta) dias. Deixo de 

determinar a citação do Estado de Mato Grosso, porquanto já apresentou 

contestação. Todavia, ordeno a sua intimação acerca da presente 

decisão, podendo, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, aditar a sua 

peça defensiva, especialmente para apresentar a documentação de que 

disponham para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009. Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação 

pela parte Requerida, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 

351 do CPC), dê-se vista à parte Requerente para a réplica e/ou 

aditamento da impugnação já apresentada. Caso a parte Requerida 

silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o 

caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC). 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 15 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010241-25.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS PEREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON TADEU LAMIM OAB - MT0016012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010241-25.2015.8.11.0086 REQUERENTE: CARLOS PEREIRA NETO 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. Certificada a tempestividade do 

Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo, ante ao não 

preenchimento do requisito previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins 

de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, considerando que a parte 

Recorrida, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 15 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-40.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN CESAR DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA DE CAMARGO OAB - MT17756/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000750-40.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: ALLAN CESAR DA SILVA SANTANA REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Deixo de designar audiência de 

conciliação em observância ao teor do Ofício Circular n. 

003/GPG/PGE/2016. Cite-se e intime-se a parte Requerida para se 

manifestar, no prazo de 30 dias, nos ditames da Lei n. 12.153/2009. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 17 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010488-06.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IONE MARIANA DIAS ATAIDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010488-06.2015.8.11.0086 REQUERENTE: IONE MARIANA DIAS ATAIDE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito 

previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito 

suspensivo. Ademais, considerando que as contrarrazões já foram 

apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 17 de abril 

de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001239-82.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FESTL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB - MT0013828S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR PAHIM FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001239-82.2017.8.11.0086 

EXEQUENTE: JOSE FESTL EXECUTADO: VALMIR PAHIM FERREIRA Vistos, 

etc. Dispenso o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Afere-se dos autos que o Exequente foi intimado para que em 10 [dez] 

dias manifestasse no presente feito, informando o endereço atualizado do 

Executado, contudo o mesmo quedou-se inerte. É certo que o Exequente 

foi intimado para suprir a determinação judicial, entretanto, não há nos 

autos informação de que tenha cumprido a diligência que lhe competia. 

Assim, considerando a quantidade de processos que este Juizado 

Especial possui e a necessidade de entregar a prestação jurisdicional de 

forma definitiva aos que demonstram interesse no resultado da lide, 

entendo que ao não atender ao chamado judicial, demonstrou-se a perda 

superveniente do Exequente no interesse da lide, motivo pelo qual opino 

pela extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, 

inciso VI e §3º do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios 

e custas processuais. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação 

conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. 
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P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 16 de abril de 

2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010039-77.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA MUTUM COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO(A))

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR FLORINDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI GUARNIERI DE LIMA OAB - MT11865/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010039-77.2017.8.11.0086 

EXEQUENTE: NOVA MUTUM COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP 

EXECUTADO: JULIO CESAR FLORINDO Vistos, etc. A parte Reclamante, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, conforme 

consta na id. 25688348, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Outrossim, opino 

pela baixa da penhora de id. 10934423. Publique-se. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 16 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000666-73.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR MICHAEL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000666-73.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: IGOR MICHAEL PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Ante a notícia do acordo 

celebrado entre as partes (id. 30713435), opino pela homologação do 

referido acordo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, caso seja efetuado o pagamento por 

meio de deposito judicial, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado e para que o Gestor Judicial cumpra o § 

3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio 

de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Sem honorários advocatícios 

e custas processuais. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 16 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010157-24.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

REMILSON MORAES SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENELCI APARECIDA ROSA BARBIERI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010157-24.2015.8.11.0086 

EXEQUENTE: REMILSON MORAES SILVA EXECUTADO: ENELCI 

APARECIDA ROSA BARBIERI Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Da análise dos autos 

denota-se que o Executado informou o cumprimento integral da obrigação, 

consoante certidão de id. n. 23017497, momento que aportou aos autos o 

recibo de pagamento. Intimado para manifestar nos autos, o exequente 

quedou-se inerte [id. 23017938]. Com efeito, disciplina o art. 924, II do 

Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à apreciação 

do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 15 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-23.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000540-23.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: SOLANGE ALVES DE SOUZA REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Dispenso o 
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relatório conforme permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De 

início, opino pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo com 

artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. 

Por não haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, 

uma vez que não há necessidade de produção de prova em audiência 

(CPC, 355, I). Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Trata-se de Ação de Inexigibilidade de Negócio 

Jurídico c.c Inexigibilidade de Débito com Antecipação dos Efeitos da 

Tutela c.c Indenização por Danos Morais proposta por Solange Alves de 

Souza em desfavor de Ativos S.A. Cia Securitizadora Créditos 

Financeiros. Expõe a Reclamante que teve seu nome inserido nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada por um débito que afirma 

desconhecer. Por esta razão, propôs a presente ação requerendo a 

desconstituição do débito e indenização por danos morais. Pois bem, noto 

que a Reclamada foi regularmente citada, consoante se infere do AR 

anexado a id n. 20121124 destes autos, entretanto, não compareceu a 

audiência de conciliação, tampouco apresentou contestação, tornando-se, 

dessa forma, revel. O Artigo 20 da Lei 9.099/95 dispõe que: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Na 

mesma esteira, o artigo 344 do Código de Processo Civil estabelece que: 

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

Logo, o reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe. É 

cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação 

imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os 

fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com 

contumácia, prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma 

vez que, descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como 

se vê no caso. Ora, a afirmação da Reclamante passa a adquirir o status 

de verdade formal em virtude da revelia da Reclamada, pois que, 

tratando-se de direito disponível e que não necessita ser provado em 

audiência, é perfeitamente aplicável à regra do artigo 335, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para que o juiz conheça diretamente do pedido. 

Não bastassem os efeitos da revelia, a impor a presunção de veracidade 

das alegações trazidas, cabe observar que a Reclamante fez prova 

suficiente do alegado, juntando a documentação necessária à dirimência 

da controvérsia. Assim, os pedidos de declaração de inexistência do 

débito e de indenização por danos morais são procedentes. No que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No entanto, considerando que decorreram mais de 02 

anos entre a data da negativação e a propositura da ação, bem como a 

inércia da Reclamante em tentar solucionar a questão de forma 

administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou 

outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai 

fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sopesadas as 

circunstâncias do evento danoso e a finalidade compensatória e 

disciplinadora da indenização. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA 

da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia 

de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por 

danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, 

com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e condenação a verba honorária 

por expressa vedação legal. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação 

conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

par tes .  Po l l i anna  Mesqu i ta  de  Moraes  Ju íza  Le iga 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 15 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

3ª Vara

Portaria

PORTARIA nº 003/2020-VEP

Prorroga o prazo das medidas preventivas determinadas na Portaria nº 

001/2020-VEP, para a redução dos riscos de contaminação com o Novo 

Coronavírus, causador da COVID-19, no âmbito da Cadeia Pública 

Municipal.

A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito da Vara das Execuções Penais 

da Comarca de Nova Mutum, Dra. Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, no 

uso de suas atribuições legais e constitucionais;

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam alterados os artigos 1º, caput, 2º e 4º da Portaria nº 

001/2020-VEP, de 18 de março de 2020, passando estes a vigorar com a 

seguinte redação:

"Art. 1º - Suspender integralmente, em caráter provisório e emergencial, 

as visitas aos presos provisórios e reeducandos que se encontram 

custodiados na Cadeia Pública de Nova Mutum/MT, pelo período de 19 de 

março a 19 de maio de 2020, sem prejuízo de eventual prorrogação, 

inclusive as visitas de advogados, estagiários e do Defensor Público, 

ressalvada a necessidade de atendimento de casos urgentes, em que 

decidirá o gestor da unidade penal, ou a Juíza Corregedora, sendo que 

tais atendimentos seguirão em normativa própria;"

"Art. 2º - Suspender o trabalho extra-muros de todos os reeducandos, 

assim como seus contratos de trabalho, pelo período de 19 de março a 19 

de maio de 2020, sem prejuízo de eventual prorrogação;"

"Art. 4º - Determinar que o Diretor da cadeia pública destine local 

específico na unidade a fim de manter em quarentena, de pelo menos 14 

dias, presos que ingressem na unidade até o dia 19 de maio de 2020, após 

passarem por audiências de custódia, ou quando homologado o flagrante, 

bem como em razão de cumprimento de mandado de prisão provisória ou 

definitiva;"

Art. 2º - Determinar que sejam adotadas todas as orientações contidas na 

Nota técnica Orientativa 05/2020/SAAP/SESP-MT, de 17 de abril de 2020.

Art. 3º - Ficam mantidas todas as demais determinações contidas na 

Portaria nº 001/2020-VEP, de 18 de março de 2020, que não contrariem o 

disposto nesta Portaria, até determinação em sentido diverso.

Art. 4º - Encaminhe-se cópia desta Portaria para a Corregedoria Geral da 

Justiça, ao GMF/TJMT, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de 

Mato Grosso, ao Ministério Público, a Fundação Nova Chance, a 

COMUSERV, a Metálica Metalúrgica CHE, a Defensoria Pública, a 

Subseção local da OAB, ao Diretor da Cadeia Pública de Nova Mutum/MT e 

ao Conselho da Comunidade.

Art. 5º - A publicação desta ficará a cargo da Secretaria da 3ª Vara 

Criminal e da Direção da Cadeia Pública Municipal que deverá afixar cópia 

desta portaria em local visível em suas dependências, sem prejuízo de 

informação verbal.

Art. 6º - Esta portaria entra em vigor em 18 de abril de 2020.

Nova Mutum/MT, 17 de abril de 2020.

Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

Juíza Corregedora da Unidade Prisional

 

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 137029 Nr: 827-66.2020.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kelvy Costner Souza Mendes, Eder Terezan 

Brandão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681
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 Vistos.

Por verificar que não estão presentes circunstâncias que ensejam a 

absolvição sumária dos acusados nos termos do art. 397 e incisos do 

Código de Processo Penal, e, ainda, por inexistirem outras questões de 

ordem material ou processual que possam impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Assim, designo o dia 10 de junho de 2020, às 13h30min, para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

 Intimem-se os acusados e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecerem no ato, expedindo-se carta precatória para que 

as testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam 

ouvidas perante o juízo do local onde estiverem.

Requisite-se a presença do réu Kelvy Costner, segregado na cadeia 

pública local.

 Nos termos da Portaria Conjunta n° 247, de 16 de março de 2020, do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, também valerá a 

presente decisão como mandado de intimação/ofício, a fim de facilitar aos 

servidores da Secretaria Judiciária o cumprimento das decisões 

proferidas.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Após, tornem os autos 

conclusos para a realização da audiência ora designada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 131933 Nr: 3569-98.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jardel Lennon Laabs

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, Roberson Siqueira de 

Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o Recurso de 

Apelação interposto pelo réu Jardel Lennon Laabs à fl. 337.

 Intime-se seu defensor constituído para oferecer as competentes razões 

recursais, no prazo de 08 (oito) dias.

Caso o advogado permaneça silente, intime-se pessoalmente o réu para 

constituir novo patrono nos autos, que deverá apresentar as razões 

recursais no prazo de 08 (oito) dias a contar de sua intimação pessoal, 

cientificando-o, que, em não o fazendo, sua defesa técnica passará a ser 

exercida pela Defensoria Pública.

Assim, caso também tenha transcorrido in albis o prazo acima 

mencionado, vistas à Defensoria Pública para oferecer as competentes 

razões, no prazo legal.

Em seguida, vistas ao Ministério Público para oferecimento das 

contrarrazões e, após, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça 

para apreciação do recurso interposto.

Nos termos da Portaria Conjunta n° 247, de 16 de março de 2020, do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, também valerá a 

presente decisão como mandado de intimação/ofício, a fim de facilitar aos 

servidores da Secretaria Judiciária o cumprimento das decisões 

proferidas.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 109100 Nr: 5261-97.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCIEL FERREIRA MELO NETO, 

FLÁVIO FERNANDES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2.895/MT

 ANTE O EXPOSTO, forte em tais fundamentos de fato e de direito 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, o que faço pelos 

fundamentos alhures declinados, além daqueles já delineados na decisão 

que a decretou, tudo com fundamento no art. 312 e ss. do Código de 

Processo Penal.III – DISPOSIÇÕES FINAISConsiderando que a defesa do 

réu Flávio Fernandes se adiantou e já apresentou rol de testemunhas, 

abra-se vista dos autos ao MP para cumprir com o disposto no art. 422 do 

CPP, e em seguida, da mesma forma, abra-se vista dos autos à Defensoria 

Pública, para fins do disposto no art. 422 do CPP. Após, conclusos com 

urgência para os fins do art. 423 do CPP.Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Públ ica.Int ime-se a defesa do Réu Fláv io 

Fernandes.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Nova Xavantina/MT, 16 de abril de 2020.Ricardo 

Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 93116 Nr: 4366-73.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RITA DE OLIVEIRA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON MAGNONE OLIVEIRA 

DOS SANTOS - OAB:14186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão de 

benefício previdenciário formulado, forte nos fundamentos de fato e de 

direito constantes da decisão, DECLARANDO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte autora em custas e honorários advocatícios, estes 

últimos que arbitro em 10% (dez por cento) da pretensão econômica da 

causa, ressalvado o previsto no art. 98, § 3º do CPC.Após, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Nova Xavantina/MT, 17 de abril 

de 2020. Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

2ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000354-91.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DOREMA VIEIRA DE LURDES FEISTLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEMIAS BATISTA PEREIRA OAB - MT0004544A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000354-91.2020.8.11.0012. 

AUTOR(A): DOREMA VIEIRA DE LURDES FEISTLER REU: INSS - AGÊNCIA 

LUCAS DO RIO VERDE Vistos. Trata-se de Ação Ordinária de Revisão de 

Pensão movida por DOREMA VIEIRA DE LURDES FEISTLER em desfavor 

de INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. A parte autora 

atribuiu à causa o valor de R$ 12.540,00 (doze mil quinhentos e quarente 

reais). Pois bem. Conforme se extrai dos autos, a autora atribuiu o valor da 

causa na inicial no importe de R$ 12.540,00 (doze mil quinhentos e 

quarente reais) – o que está em patente discrepância com o real valor 

econômico da demanda, o que implica em possíveis danos ao Erário, 

impondo-se a emenda da exordial, para adequação nos termos do art. 292 

do CPC. O art. 292, do CPC, dispõe: “Art. 292. O valor da causa constará 

da petição inicial ou da reconvenção e será: I - na ação de cobrança de 

dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora 

vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da 

ação; II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o 

cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato 

jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; III - na ação de 

alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor; IV 

- na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de 

avaliação da área ou do bem objeto do pedido; V - na ação indenizatória, 

inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI - na ação em 

que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos 
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valores de todos eles; VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o 

de maior valor; VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do 

pedido principal. § 1º Quando se pedirem prestações vencidas e 

vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras. § 2º O valor das 

prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação 

for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por 

tempo inferior, será igual à soma das prestações. § 3º O juiz corrigirá, de 

ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao 

recolhimento das custas correspondentes.” Posto isso, vejo que o valor 

atribuído à causa destoa e muito do valor que se pretende perceber ao 

final da ação, posto que existe pedido de que o requerido seja condenado 

à pagar para a Requerente a quantia de: R$. 531.001,05 (quinhentos e 

trinta e um mil e um reais e cinco centavos), a fim de reposição de perda 

salarial. Além do mais, é orientação da E. Corregedoria Geral da Justiça, 

inclusive, a fiscalização rigorosa por parte dos magistrados acerca dos 

valores atribuídos às causas propostas no âmbito do Estado de Mato 

Grosso, considerando as disparidades apuradas em levantamentos junto 

ao Funajuris. Não obstante, não foi acostado aos autos comprovante de 

pagamento das custas e taxas processuais e os documentos juntados 

são insuficientes para conceder à autora a benesse da justiça gratuita. 

Assim sendo, em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal de 

Justiça, nos termos do artigo 321, do NCPC, CONCEDO à parte autora o 

prazo de 15 (quinze) dias para emendar à inicial retificando o valor da 

causa, comprovando a miserabilidade alegada ou recolher as custas e 

taxas de distribuição, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Nova Xavantina – MT, 15 de abril de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000864-41.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL INACIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000864-41.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): JOEL INACIO DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 

351 e 357, §2º, todos do Código de Processo Civil, intimem-se as partes 

para que, em dez dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

apontando a qual fato controvertido se destinam a provar, sob pena de 

indeferimento. O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em 

que se encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Após, certifique-se a 

intimação das partes e o decurso do prazo para manifestação e tornem 

conclusos para apreciação de eventuais preliminares arguidas, 

saneamento e deliberação sobre a produção de provas. Intime-se. 

Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 16 de abril de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000510-16.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

M.O. AGROPECUARIA FAZENDA E.R. LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MULLER SALOMAO FILHO OAB - GO32641 (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDES MASSASHI KATSUYAMA JUNIOR OAB - GO35005 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR OLIVEIRA GIEHL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000510-16.2019.8.11.0012. 

AUTOR(A): M.O. AGROPECUARIA FAZENDA E.R. LTDA REU: VALMIR 

OLIVEIRA GIEHL Vistos. Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 

357, §2º, todos do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para 

que, em dez dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

apontando a qual fato controvertido se destinam a provar, sob pena de 

indeferimento. O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em 

que se encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Após, certifique-se a 

intimação das partes e o decurso do prazo para manifestação e tornem 

conclusos para apreciação de eventuais preliminares arguidas, 

saneamento e deliberação sobre a produção de provas. Intime-se. 

Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 15 de abril de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000360-98.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIETA DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000360-98.2020.8.11.0012. 

AUTOR(A): ANTONIETA DA SILVA LIMA REU: AYMORE Vistos. INDEFIRO 

o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora, 

considerando o valor elevado do bem adquirido, assim como os valores do 

financiamento que contraído com a instituição financeira requerida, o que, 

ao meu ver, afasta sua alegada hipossuficiência. Contudo, em atenção ao 

princípio da colaboração, a fim de não onerar a parte autora, faculto-lhe o 

parcelamento das custas processuais, sendo em 06 (seis) parcelas 

mensais e sucessivas, sujeita à correção monetária. Neste esteio, a 

CNGC/MT prevê em seu art. 468 e parágrafos, a possibilidade do aludido 

parcelamento: Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, na forma da lei. § 6º O juiz, atento às circunstâncias e 

peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e 

considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão 

fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz. Ainda, este é o entendimento 

adotado pelo e. TJMT acerca do assunto: “APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS DE TERCEIRO – CUSTAS INICIAIS – PARCELAMENTO 

DEFERIDO – RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO – FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO E REGULAR DO 

PROCESSO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INVIABILIDADE – RELAÇÃO 

PROCESSUAL JÁ FORMADA – APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA PARTE 

CONTRÁRIA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DEVIDOS – PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O 

pleito para parcelamento das custas e taxas processuais foi deferido tal 

como requerido, e de acordo com as normas de regência, de modo que 

cabia à embargante efetuar o pagamento da primeira parcela, no prazo de 

05 (cinco) dias, consoante o disposto no § 7º, do art . 468 , da CNGC /MT 

e § 3º, do art . 218, do NCPC. 2. Em não o fazendo, e sendo facultado à 

parte a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

pagamento integral das custas, e restando ela inerte à essa determinação, 

deve ser mantida a sentença que declarou a extinção da ação sem 

julgamento de mérito. 3. Todavia, não cabe o cancelamento da distribuição, 

porquanto, já formada a triangularização processual.4. Nesse contexto, 

ante o princípio da causalidade, é cabível a condenação da embargante ao 

pagamento dos honorários advocatícios, porquanto, é cediço que aquele 

que deu causa à propositura da ação deve arcar com a referida verba, a 

teor do que dispõe o artigo 85, “caput”, do NCPC.” (N.U 
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0000635-90.2017.8.11.0005, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 

13/04/2018). Sendo assim, providencie a Secretaria o cadastro do 

parcelamento deferido, intimando-se, em seguida, a parte autora para 

adimplir a primeira parcela em 05 (cinco) dias, conforme prevê o §7º, do 

art. 468, da CNGC. Remetam-se os autos à contadoria para proceder ao 

cálculo. Intime-se a parte autora para promover o recolhimento das custas 

iniciais integralmente ou conforme acima deliberado, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Saliente-se que o não pagamento da 

primeira parcela e das demais no prazo estipulado acarretará à extinção 

do feito. Cumprido o acima determinado, conclusos para análise e 

deliberação. Cumpra-se. Nova Xavantina - MT, 15 de abril de 2020. Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000741-43.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

HERICA ROCHA DE SOUZA (REQUERENTE)

WELTON ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 1000741-43.2019.8.11.0012. 

REQUERENTE: WELTON ROSA DA SILVA, HERICA ROCHA DE SOUZA 

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO Vistos. Cuida-se 

de Ação de Divórcio Consensual e Partilha de Bens, ajuizada por WELTON 

ROSA DA SILVA e HERICA ROCHA DE SOUZA SILVA, devidamente 

qualificados, ambos qualificados nos autos, visando a decretação do 

divórcio do casal, divisão de bens, a regularização da guarda, direito de 

visitas e prestação alimentícia do filho menor do casal. Recebida a inicial, 

foi concedido aos autores os benefícios da assistência judiciária gratuita e 

abriu-se vista dos autos ao Ministério Público (id. 299443813), o qual 

manifestou-se favorável à homologação do acordo entabulado, haja vista 

estar de acordo com os interesses do infante. (id. 31132146). Os autos 

vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. 

De início, cumpre consignar que, com o advento da EC nº 66/2010, a qual 

extirpou do ordenamento jurídico o prazo mínimo para o divórcio, que era 

exigido no artigo 226, § 6º, da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, na sua redação anterior, bem como diante da livre e 

espontânea intenção de se divorciarem-se, verifico que não há óbice para 

que se homologue o divórcio entre as partes. É de se registrar que, com o 

advento da Emenda Complementar nº 66/2010, não há mais no 

ordenamento jurídico prazo mínimo para o divórcio, o qual era exigido no 

artigo 226, §6º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

na sua redação anterior, vale dizer, está suprimida a exigência de prévia 

separação judicial do casal por mais de 01 (um) ano ou da comprovação 

da separação de fato por mais de 2 (dois) anos. O casal afirma que não 

existem bens ou dívidas à serem partilhados. Frise-se que o acordo 

celebrado dispondo sobre a guarda, os alimentos e direito de visita do 

menor, respeita o princípio do melhor interesse da criança que é fator 

determinante quando da análise de situações que envolvam interesses de 

crianças e adolescentes, se enquadrando dentro do princípio expresso da 

proteção integral. De mais a mais, instado a manifestar, o órgão ministerial 

pugna pela homologação da avença, haja vista não haver quaisquer 

prejuízos ao infante. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado, 

nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, para 

DECRETAR O WELTON ROSA DA SILVA e HERICA ROCHA DE SOUZA 

SILVA, com fundamento no artigo 226, § 6º, da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, bem como fixar a guarda, os alimentos e 

direito de visita ao menor RHUAN GABRIEL SOUZA SILVA conforme 

acordado, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito. Por fim, OFICIE-SE ao Cartório de Registro Civil 

competente para averbação do divórcio, juntamente com cópia desta 

sentença, e que proceda a modificação do nome da solicitante, voltando à 

mesma a usar o seu nome de solteira, qual seja HERICA ROCHA DE 

SOUZA, constando na averbação. Sem custas e despesas processuais, 

eis os autores são beneficiários da assistência judiciária gratuita. Feitas 

às anotações necessárias e comunicações e, renunciado ao prazo 

recursal, dê-se baixa nos autos, arquivando-se os mesmos, observadas 

as formalidades legais. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Nova Xavantina/MT, 16 de 

abril de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010275-28.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BATISTA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT13842-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010275-28.2015.8.11.0012. REQUERENTE: LEANDRO BATISTA MOURA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Determino a remessa dos autos à 

Central de Arrecadação para elaboração das custas finais, conforme 

requerido pela parte requerida. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-41.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVISSON SIQUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000325-41.2020.8.11.0012. REQUERENTE: DEIVISSON SIQUEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Contratual C/C com Inexigibilidade De Débito C/C 

Tutela Antecipada C/C Indenização por Danos Morais movida por 

DEIVISSON SIQUEIRA DA SILVA em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - NPL I, ambos qualificados 

nos autos, sob o argumento de que em que pese o autor nunca ter 

celebrado qualquer tipo de negócio junto à requerida, foi surpreendido ao 

ter seu nome incluído no rol dos inadimplentes em razão da cobrança 

indevida. Assim requer a antecipação dos efeitos da tutela para 

determinar que a requerida imediatamente promova a exclusão do nome do 

autor dos serviços de proteção ao crédito. Com a inicial juntou 

documentos Vieram os autos conclusos. É o brevíssimo relatório. 

Fundamento. Decido. Inicialmente, vale salientar, que nos casos 

específicos de tutela antecipada, temos que é necessário, para sua 

procedência a comprovação da verossimilhança das alegações e a 

demonstração de fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. Em conformidade com o Enunciado 26 do FONAJE, a tutela 

antecipada é admissível no Juizado, contudo, desde que não prejudique a 
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simplicidade e informalidade do procedimento, - inteligência do art. 2º da 

Lei n. 9.099/95. Desta forma, atento ao princípio da informalidade e 

simplicidade que regem os Juizados especiais, passo à análise do pedido. 

Para a procedência da tutela antecipada, temos que é necessária a 

comprovação da verossimilhança das alegações e a demonstração de 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. “In casu” 

verifica-se que consta nos autos a prova de que a promovente, de fato, 

teve seu nome incluído indevidamente nos cadastros da empresa e têm 

sofrido cobranças em diversas ocasiões. É notório que a permanência 

desta situação acarretará em prejuízos que certamente seriam 

irreparáveis, ou, no mínimo são de difícil reparação os danos que 

naturalmente decorrerem desses atos, isto na hipótese da tutela ser 

deferida apenas ao final. E, por fim, nenhum perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipatório pode ser antevisto, uma vez que, eventualmente 

julgada improcedente a demanda, poderá o Requerido promover a 

satisfação integral dos seus direitos creditícios, que teriam sido 

meramente postergados por força desta decisão, proferida, todavia, com 

base em razões e fundamentos jurídicos sólidos e convincentes. ISTO 

POSTO, nos termos do art. 300 do CPC, concedo a tutela antecipada para 

determinar que o requerido retire o nome da parte reclamante dos 

cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

relativamente ao débito descrito na presente reclamação, sob pena de 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). Desde já, defiro a inversão do ônus da prova. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação designada. Cite-se e intime-se o(a) 

reclamado(a), bem como intime-se o(a) reclamante. Advirto que, o não 

comparecimento do(a) reclamante na audiência designada, implicará na 

extinção do processo e, para parte reclamada, em revelia (artigo 51, I, e 

20 da Lei n. 9.099/95). Não havendo acordo, deverá a parte reclamada 

contestar, no prazo legal, e a parte autora, querendo, impugnar a 

contestação pelo mesmo prazo (Súmula n.12TR/TJ). Deverão as partes 

manifestarem se pretendem produzir provas orais em audiência de 

instrução, inclusive, arrolando desde já testemunhas. Não havendo 

qualquer manifestação o feito comportará o julgamento antecipado. 

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Nova Xavantina – MT, 02 

de abril de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000550-95.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI - 

EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO CASTRO MARCELINO OAB - GO13412 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO SUPER CAMPEAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000550-95.2019.8.11.0012. REQUERENTE: FRUTT CENTER 

DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI - EPP 

REQUERIDO: SUPERMERCADO SUPER CAMPEAO LTDA - ME Vistos, 

Constatando a inadequação da via eleita em relação ao pedido incidental 

de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos da ação 

principal (ID 24852148), deixo de analisá-lo. Intime-se o requerente para 

promover o andamento do feito, indicando endereço atualizado do 

requerido para citação, sob pena de extinção. Cumpra-se. NOVA 

XAVANTINA, 20 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010165-58.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

WARGTHI VINICIUS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT2895/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Vistos. Firme no inciso IX, do artigo 139 do NCPC, chamo o feito à ordem 

para dar regularidade ao processo Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Cuida-se de Ação de indenização por danos 

materiais e morais que, WARGTHI VINICIUS DE SOUZA, move contra 

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Em sendo a 

reclamada empresa pública federal, este Juízo torna-se absolutamente 

incompetente para processar e julgar o presente feito, haja visto o que 

preleciona o artigo 8º da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não poderão ser 

partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as 

pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a 

massa falida e o insolvente civil.”(negritei) De acordo com o artigo 51, da 

Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

“IV – quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º 

desta Lei.” Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, DECLARO a 

Incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito, e em 

conseqüência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, 

a teor do artigo 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001049-79.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ALVES DA SILVA MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Vistos. Trata-se de ação de execução de título executivo judicial proferida 

nos autos do processo nº n° 8010056-15.2015.811.0012 Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. O NCPC/2015, 

em nome da celeridade e da eficiência, passou considerar a execução 

como mera fase do cumprimento da sentença. Desde a sua entrada em 

vigor, não existe mais processo de execução fundado em título judicial, o 

título executivo judicial deve agora ser executado nos próprios autos em 

que ela ocorreu, por ser apenas mais uma fase do cumprimento da 

sentença. Tanto assim que essa é matéria pacificada no Superior Tribunal 

de Justiça (“STJ”), que, no julgamento do Recurso Especial nº 

1.324.152/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, firmou o seguinte 

entendimento: “[...] a sentença que estabelece obrigação de pagar quantia, 

de fazer, não fazer ou entregar coisa, tanto de procedência quanto de 

improcedência, constitui título executivo judicial, admitindo-se sua prévia 

liquidação e execução nos próprios autos”. (Sublinhei e negritei). Neste 

giro, de acordo com o artigo 51, da Lei nº 9.099/95, além dos casos 

previstos em lei, extingue-se o processo: “II – quando inadmissível o 

procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a 

conciliação.” Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, a teor do artigo 51, 

inciso II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C.

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000865-61.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE SMANIOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI OAB - PR78764 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE CECCATTO (REU)

REGINALDO CARMO DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE CECCATTO OAB - MT16964/O (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação vigente e 
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Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 07/2016 GAB da Primeira Vara 

desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR o 

advogado da parte autora para apresentar impugnação à contestação de 

ambos Réus ID. , no prazo de 15(quinze) dias. Paranatinga, 16 de abril de 

2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000865-61.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE SMANIOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI OAB - PR78764 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE CECCATTO (REU)

REGINALDO CARMO DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE CECCATTO OAB - MT16964/O (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 07/2016 GAB da Primeira Vara 

desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR o 

advogado da parte autora para apresentar impugnação à contestação de 

ambos Réus ID.'s 23036891 E 23037586 , no prazo de 15(quinze) dias. 

Paranatinga, 16 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000865-61.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE SMANIOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI OAB - PR78764 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE CECCATTO (REU)

REGINALDO CARMO DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE CECCATTO OAB - MT16964/O (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 07/2016 GAB da Primeira Vara 

desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR os 

requeridos, na pessoa de sua causídica, para que no prazo de 15 dias 

comprovem sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento da gratuidade 

pleiteada. Paranatinga, 16 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000865-61.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE SMANIOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI OAB - PR78764 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE CECCATTO (REU)

REGINALDO CARMO DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE CECCATTO OAB - MT16964/O (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 07/2016 GAB da Primeira Vara 

desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR os 

requeridos, na pessoa de sua causídica, para que no prazo de 15 dias 

comprovem sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento da gratuidade 

pleiteada. Ainda, quanto ao pleito reconvencional, deverá a requerida 

Viviane Ceccato comprovar sua hipossuficiência ou recolher as custas no 

prazo de 15 dias, conforme determina o art. 1.028, §6º c/c art. 1.222, 

ambos da CNGC/MT. Paranatinga, 16 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo da 

Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001305-57.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA PROBST DE LIMA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

MAIARA PROBST DE LIMA OAB - 020.271.771-24 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, no prazo legal, nos termos do despacho de ID 31321926. 

Paranatinga, 17 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001207-72.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALSENIRA LOBELEIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO MIOTTO OAB - MT0006862A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte recorrida para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação de ID º 31317420, no prazo legal. Paranatinga, 17 de abril de 

2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000753-24.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (IMPETRADO)

GERENTE DA AGENCIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL (IMPETRADO)

 

Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR as partes para se manifestar acerca da Decisão de ID 31070768. 

Paranatinga, 17 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Ofício Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000922-79.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CAMYNAIRO IPAQUIRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE PARANATINGA Paranatinga, 17 de abril de 2020. Ofício 

nº 986/2020 Referência: Processo nº 1000922-79.2018.8.11.0044 

Espécie: [Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, 

Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Indenização por 

Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, 

Nulidade]->PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ELENIR CAMYNAIRO 

IPAQUIRI REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. Prezado (a) Senhor(a), 

Por determinação do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de 
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Paranatinga-MT, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, cumpre-me 

SOLICITAR a Vossa Senhoria que apresente os extratos de movimentação 

bancária na Conta Corrente: 0692493-P, Agência: 0790 de titularidade da 

requerente ELENIR CAMYNAIRO IPAQUIRI nos períodos compreendidos 

entre a formalização do contrato e a disponibilização dos numerários pela 

ré, ou seja, entre 2012 a 2014. Atenciosamente, Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestora Judiciária AO (À) GERENTE GERAL DO BANCO BRADESCO 

AGÊNCIA DE PARANATINGA-MT SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35731003

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000599-74.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SILVAN SHUENQUENER DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXIA KEIVILYN FERREIRA SHUENQUENER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos etc. Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do 

feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao 

Princípio da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei 

adjetiva, intimem-se as partes a: a) especificarem que provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC) c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Paranatinga, data inserida no sistema. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001855-18.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS GOMES OAB - MT26227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REU)

 

Vistos etc. Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do 

feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao 

Princípio da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei 

adjetiva, intimem-se as partes a: a) especificarem que provas pretendem 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC) c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Paranatinga, data inserida no sistema. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000546-93.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BELTRAMI HANSEN OAB - PI3462 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON LUIS MIEZERSKI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado ou ofereça os meios para o cumprimento. Informo ainda que a 

guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhando a 

este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC. 

Paranatinga, 17 de abril de 2020 Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000531-27.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edir Luciano Martins Manzano Junior OAB - MT8688 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS ELAINE RIBEIRO (REQUERIDO)

UNIAO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

EUNICE MORI DE SOUZA RODRIGUES (REQUERIDO)

ALEX DENKER FILHO (REQUERIDO)

JOSE HAMILTON RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO OAB - MT11974-B (ADVOGADO(A))

ALMINO AFONSO FERNANDES OAB - MT3498-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000531-27.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA REQUERIDO: 

UNIAO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA, JOSE HAMILTON 

RODRIGUES, EUNICE MORI DE SOUZA RODRIGUES, ALEX DENKER FILHO, 

THAIS ELAINE RIBEIRO Vistos etc. Ante o teor da manifestação do 

requerido de Id. 28830484, determino o prosseguimento do feito com a 

avaliação do imóvel conforme determinado pelo Juízo deprecante. Para 

tanto, nomeio como perito a REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA (Av. 

Rubens de Mendonça, n° 1856, SL 408, Edifício Cuiabá Office Tower, 

Bosque da Saúde, CEP 78.050-000, tel. (65) 3052-7636), devidamente 

cadastrada no banco de peritos da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato 

Grosso, independentemente de compromisso (art. 466, do CPC). A 

avaliação terá por objeto realizar a avaliação do imóvel registrado com a 

matricula n. 5.031 do CRI de Paranatinga/MT, ao qual dever representar 

seu atual valor econômico, asseverando que para o desempenho de sua 

função, pode o perito utilizar-se de todos os meios necessários, ouvindo 

testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam 

em poder da parte ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo 

com plantas, desenhos, fotografias e outras e quaisquer peças, conforme 

o disposto no art. 473, § 3º do CPC. Deverá o perito nomeado pelo juízo, 

apresentar valor referente aos honorários, os quais deverão ser pagos 

pela parte requerida, ao qual pugnou pela nomeação de perito, de acordo 

com o artigo 95 do CPC, devendo os valores serem depositados na Conta 

Única do Poder Judiciário, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de que o feito 

possa prosseguir. Efetuado o depósito, intime-se o perito judicial para o 

inicio dos trabalhos. Para a conclusão da perícia e apresentação do 

respectivo laudo pelo perito judicial, fixo o prazo de 60 dias (art. 477 do 

CPC). Intime-se imediatamente à expert nomeada, remetendo cópia integral 

dos autos a REAL BRASIL CONSULTORIA, devendo indicar os 

documentos necessários para a realização da perícia. Apresentado o 

laudo, as partes deverão ser intimadas para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem sobre o seu teor. Comunique-se o Juízo deprecante. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Paranatinga, 16 de abril de 2020. 

Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000448-74.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELOS FERNANDES (TESTEMUNHA)

ILSON SILVA (TESTEMUNHA)

JOSE ABRAO NOGUEIRA SANTOS (TESTEMUNHA)

SEBASTIAO FRANCISCO PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000448-74.2019.8.11.0044. 

REQUERENTE: SEBASTIAO FRANCISCO PERES TESTEMUNHA: 

MARCELOS FERNANDES, JOSE ABRAO NOGUEIRA SANTOS, ILSON 

SILVA REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Nos termos das Portarias-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020, e n. 249, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, necessário se faz o 

cancelamento dos atos que já foram designados durante o período 

determinado nas Portarias citadas e a suspensão na designação de 

audiências até que a situação se normalize. A audiência será 

reagendada/designada tão logo a situação da Saúde Pública permita e de 

acordo com a disponibilidade da pauta deste Juízo, dando-se preferência 

de agendamento aos atos que foram cancelados nestes termos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Paranatinga/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000466-61.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CESAR NIEDERMEYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA MOERSCHBERGER NEDEL OAB - MT17240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERARDUS JOHANNES SERVATIUS MARIA MICHELS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000466-61.2020.8.11.0044. 

REQUERENTE: RICARDO CESAR NIEDERMEYER REQUERIDO: GERARDUS 

JOHANNES SERVATIUS MARIA MICHELS Vistos etc. Trata-se de pedido 

de tutela de urgência de caráter antecedente c/c pedido de busca e 

apreensão de sementes de pastagem proposta por Ricardo Cesar 

Niedermeyer em face de Gerardus Johannes Servatius Maria Michels, 

ambos qualificados nos autos. A pretensão material fundamenta-se na 

retenção pelo requerido de 56 bags de semente de pastagens que 

pertencem ao requerente e que estão armazenadas em depósito na 

Fazenda Nova Xavantina, mediante contrato verbal firmado com o antigo 

administrador do imóvel, Antônio José de Souza Silva, representante legal 

da Construtora Campoy Ltda, ao qual foi objeto de reintegração de posse 

por parte do requerido que se nega em restituir as sementes pertencentes 

ao requerente. Em sede de tutela provisória de urgência de natureza 

cautelar postula pela imediata busca e apreensão das 56 bags de semente 

de pastagem ou caso tenham desaparecido o arresto das reses 

apascentadas na propriedade em quantidade equivalente. A petição inicial 

foi instruída com documentos. Formalizados os autos, vieram conclusos 

para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. A concessão da tutela 

provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. O 

artigo 301, do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência de 

natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, 

arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e 

qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Nos termos do 

artigo 305, do mesmo diploma legal, a petição inicial da ação que visa à 

prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu 

fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela 

antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da 

decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso (CPC, art. 

304). Diante disso, faz necessário a apuração cautelosa dos requisitos 

para a concessão do pedido do autor. Sob tal conjuntura, analisando os 

autos, verifica-se que não há elementos processuais que denotam a 

pertinência da concessão da busca e apreensão. Com efeito, os 

documentos que instruem à inicial, a priori, não são suficientes para 

evidenciarem a probabilidade do direito, ao qual mencionam que as bags 

pertencem ao requerente juntamente com Claudio Antônio Tamiozzo, não 

integrante do polo ativo, em descompasso com o art. 18 do CPC. Aliás, os 

documentos apresentados apenas declaram a existência das bags de 

semente, não havendo notas fiscais que comprovem sua aquisição pelo 

requerente ou até mesmo que houve pagamento pelo aluguel do depósito 

antes do cumprimento da reintegração de posse pelo requerido, fato que 

justificaria fundado temor em sua dilapidação. Nesse sentido é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça: E M E N T A CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – 

ARRESTO – CUMPRIMENTO DO ACORDO – NÃO COMPROVADO 

CABALMENTE - ART. 300 E 305 DO CPC/15 –– PROBABILIDADE DO 

DIREITO – AUSENTE - PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL 

DO PROCESSO PERTENCENTES AO AGRAVADO - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO. Não estando presentes os 

requisitos autorizadores da tutela almejada (art. 300 e 305 do CPC), ao 

menos numa cognição não exauriente, o indeferimento é medida que se 

impõe. (AGRAVO DE INSTRUMENTO CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

13/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017) E RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO DE TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM 

CARÁTER ANTECEDENTE – ARRESTO DE VALORES – ALEGAÇÃO DE 

CRISE ECONÔMICA SUPORTADA PELA RÉ – LASTRO PATRIMONIAL 

SUFICIENTE – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU 

INSOLVÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não 

havendo qualquer risco insolvência da ré ou indício de dilapidação 

patrimonial, mesmo se considerado o impacto que recentes operações 

policiais tiveram na situação financeira da empresa/agravada, que ainda 

detém base sólida suficiente para arcar com dívidas multimilionárias, de 

montantes muito superiores à dívida alegada pela agravante, não deve ser 

deferido pedido de arresto de valores. (AGRAVO DE INSTRUMENTO JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

26/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018) Isto posto, indefiro o pedido de 

Tutela de Urgência de Caráter Antecedente – Busca e Apreensão de 56 

bags de semente de pastagem ou arresto de semoventes em valor 

equivalente. O indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte 

formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o 

motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de 

prescrição, na forma do artigo 310, do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Paranatinga(MT), 17 de abril de 

2020. Dr. Fabricio Savio da Veiga Carlota Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001688-98.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. G. B. (REQUERIDO)

 

Processo nº 1001688-98.2019.8.11.0044 VISTO, Cuidam os presentes 

autos de ação de busca e apreensão com pedido liminar proposta por BV 

FINANCEIRA S/A, em desfavor de VALBANIR GLAUBER BELLO, com base 

no Decreto-Lei nº 911, de 01.10.69. Verifica-se à seq. 27235753, que o 

requerente veio aos autos requerer a extinção do feito, com fulcro no art. 

485, VIII do CPC, haja vista que o requerido efetuou o pagamento do 

débito. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Extrai-se dos autos que a parte autora requer a 

desistência da presente ação. Neste ponto, assinala-se que em se 

tratando de procedimento de jurisdição voluntária, não há que falar-se em 

anuência de parte adversa. Diante do exposto, por não ser o caso de 

incidência do § 4º, do artigo 485, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pela parte requerente. Por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, VIII, do CPC. Tendo havido bloqueio ou restrição de 

qualquer natureza, determino sua baixa. Sem custas e honorários 

advocatícios. P.R.I. Transitado em julgado, arquive-se com a baixa nos 

autos, observando-se as formalidades de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Paranatinga/MT, data inserida pelo sistema. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001688-98.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. G. B. (REQUERIDO)

 

Processo nº 1001688-98.2019.8.11.0044 VISTO, Cuidam os presentes 

autos de ação de busca e apreensão com pedido liminar proposta por BV 

FINANCEIRA S/A, em desfavor de VALBANIR GLAUBER BELLO, com base 

no Decreto-Lei nº 911, de 01.10.69. Verifica-se à seq. 27235753, que o 

requerente veio aos autos requerer a extinção do feito, com fulcro no art. 

485, VIII do CPC, haja vista que o requerido efetuou o pagamento do 

débito. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Extrai-se dos autos que a parte autora requer a 

desistência da presente ação. Neste ponto, assinala-se que em se 

tratando de procedimento de jurisdição voluntária, não há que falar-se em 

anuência de parte adversa. Diante do exposto, por não ser o caso de 

incidência do § 4º, do artigo 485, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pela parte requerente. Por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, VIII, do CPC. Tendo havido bloqueio ou restrição de 

qualquer natureza, determino sua baixa. Sem custas e honorários 

advocatícios. P.R.I. Transitado em julgado, arquive-se com a baixa nos 

autos, observando-se as formalidades de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Paranatinga/MT, data inserida pelo sistema. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000935-44.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO KAVA OAB - PR32308 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINO COISSI SOBRINHO (REQUERIDO)

 

Processo nº 1000935-44.2019.811.0044 VISTO, Intime-se o requerente 

para que, no prazo impreterível de 10 (dez) dias recolha as custas de 

distribuição, sob pena de devolução da Carta Precatória independente de 

cumprimento. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001766-92.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAEL ALVES DE MATOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

advogado da parte autora da r. sentença retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000763-68.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

advogado da parte autora para comprovar a miserabilidade alegada, no 

prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no prazo de 30 

(trinta) dias, em consonância com o disposto no artigo 456, §1º, da CNGC, 

bem como trazer aos autos comprovante de endereço atualizado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000764-53.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA MARIA SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

advogado da parte autora para comprovar a miserabilidade alegada, no 

prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no prazo de 30 

(trinta) dias, em consonância com o disposto no artigo 456, §1º, da CNGC, 

bem como trazer aos autos comprovante de endereço em nome da parte 

requerente ou contrato de aluguel em nome dela com firma reconhecida 

em cartório, eis que o comprovante de endereço constante nos autos 

encontra-se em nome de terceira pessoa.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000765-38.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDA BASTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Bradesco Vida e Previdência S/A (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

advogado da parte autora para comprovar a miserabilidade alegada, no 

prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas devidas, no prazo de 30 

(trinta) dias, em consonância com o disposto no artigo 456, §1º, da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000768-90.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S.A (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

advogado da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos 

autos comprovante idôneo de residência, sob pena de indeferimento da 

inicial e, consequente, extinção do feito sem resolução do mérito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001272-33.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ANGELE GALAN (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado, sob pena de devolução da 

missiva. Em caso de dúvida acerca do local ou região em que deverá ser 

emitida a guia entrar em contato com a Central de Mandados pelo telefone 

(66) 3573-1003. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do 

site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de 

Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de 

pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000615-57.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEVANIA RIBEIRO DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Indefiro o pedido retro, uma vez que a apresentação dos extratos 

e correção do valor da causa são de inteira diligência da parte autora, 

além do que não fora apresentado aos autos qualquer documentação que 

demonstre a negativa da empresa ao fornecimento. Concedo o prazo 

suplementar de 10 (dez) dias, para a correção ao valor da causa. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001304-38.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MARTINS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY PIOVEZAN RODRIGUES DE MOURA OAB - MT24327/O 

(ADVOGADO(A))

ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO OAB - MT24305/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1001304-38.2019.811.0044 SENTENÇA I - RELATÓRIO 

VISTO, MARTA MARTINS DE SOUZA propôs a presente ação de 

aposentadoria por auxílio doença c/c conversão em aposentadoria por 

invalidez, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos, almejando o recebimento de 

benefício previdenciário. Sustenta a requerente que é segurado nos 

termos da Lei nº 8.213/91, sendo que diante de seu quadro precário de 

saúde requer a procedência da ação condenando o instituto requerido a 

conceder o benefício de aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-doença. 

Devidamente citado o instituto demandado apresentou a contestação às 

fls. 38/43, debatendo no mérito a qualidade de segurado da autora e 

aduzindo que em caso de eventual concessão do benefício, esta deve se 

dar quando da realização da perícia médica judicial. À Ref. 27091832 foi 

encartado aos autos o laudo pericial. Os autos vieram-me conclusos. É o 

relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Registra-se, de início, que 

foi preservado no presente feito, a garantia constitucional do contraditório, 

além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer 

irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento. II – 

DO MÉRITO II.1 – DA QUALIDADE DE SEGURADO E DA CARÊNCIA Na 

contestatória, aduz o requerido que para o autor fazer jus a aposentadoria 

por invalidez, é necessário constatar a qualidade de segurado, a ser 

verificada na data do início da incapacidade, observando o disposto no 

art. 15 da Lei de Benefícios da Previdência Social (Lei nº 8.213/91). Exige 

a lei, para a concessão dos benefícios de incapacidade o cumprimento 

simultâneo de três requisitos: a) qualidade de segurado; b) carência de 12 

contribuições mensais (art. 25, I, da Lei n° 8.213/91), excetuadas as 

hipóteses do art. 26 da Lei de Benefícios, onde a mesma é dispensada; c) 

incapacidade total ou parcial para o trabalho, conforme se trate de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez (artigos 42 e 59 da Lei n° 

8.213/91, respectivamente). In casu, o próprio instituto demandado 

comprova a qualidade de segurado do requerente, ao juntar extrato do 

CNIS que atesta o fato do requerente ter contribuído com a previdência 

social desde os idos de 2002. Neste ponto, clarividente que o requerente 

preenche o requisito de contribuição necessária para a concessão do 

benefício, tanto é assim que o instituto réu já concedeu auxílio-doença à 

autora em outra ocasião. II.2 – DA INCAPACIDADE INSUSCETÍVEL DE 

REABILITAÇÃO OU TEMPORÁRIA O benefício da aposentadoria por 

invalidez está previsto nos artigos 42 e seguintes da Lei n° 8.213/91: “Art. 

42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, 

a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. § 1° A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico pericial a cargo da Previdência 

social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2° A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão”. De outro lado, o auxílio-doença esta estampado nos 

artigos 59 e seguinte, do mesmo diploma legal. “Art. 59. O auxílio-doença 

será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos. Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao 

segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador 

da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo 

quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão”. “Art. 60. O auxílio-doença será 

devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do 

afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da 

data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. § 1º 

Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 

(trinta) dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da entrada do 

requerimento”. No caso em tela, constata-se pelo laudo pericial de fls. 

73/75, que a requerente faz jus ao benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez, porquanto constatada sua incapacidade 

permanente. Vejamos, por conseguinte, a conclusão apresentada pelo 

perito judicial: “Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se a 

presença de incapacidade laboral total e permanente devido a sequela de 

TCE grave com hemiparesia direita e lesão de plexo braquial. Diagnósticos 

de T905 - Sequelas de traumatismo intracraniano, F06.9 - Transtorno 

mental não especificado devido a uma lesão e disfunção cerebral e a uma 

doença física e G40.3 - Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas 

idiopáticas. Conclui-se a impossibilidade de exercer atividades laborais 

habituais sem prognóstico de melhora devido ao aspecto crônico das 

lesões que afetam os movimentos, forca e estado cognitivo”. Destarte, 

pelo que restou comprovado pela perícia, o autor possui incapacidade total 

e permanente para a realização de suas funções. Neste sentido, é 

possível salientar que verificados os requisitos para a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez, ou seja, a total incapacidade 

laborativa e permanente, a inexistência de doenças pré-existentes e a 

qualidade de segurada, é assegurada a concessão do benefício 

assistencial. Ora, a autora possui 40 (quarenta) anos de idade, é portador 

de doença grave, dedica-se à atividade braçal, de onde se extrai que a 

aposentadoria é o único caminho viável. Não se pode esperar que nessa 

idade e com a gravidade da patologia haja reabilitação para qualquer 

atividade. Não distante, cabe colacionar a jurisprudência do Tribunal do 

Estado do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO C/ REMESSA 

NECESSÁRIA –- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE 

TOTAL E PERMANENTE - CABIMENTO - TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE À 

CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA- CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 

MORA - INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO 

DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - NECESSIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O art. 

42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser 

concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, 

for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para 

o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas 

condições socioeconômicas, profissionais e culturais."[...] (121447/2017, , 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

11/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018) Visto isto, pois, garante-se à 

autora o benefício de aposentadoria por invalidez, eis que permanece 

totalmente incapaz para o trabalho, de forma permanente, conforme 

afirmado pelo laudo médico. II.3 – DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO O 

conjunto probatório dos autos, conforme explicitado acima, respalda a 

pretensão do demandante, pois restou devidamente caracterizada a 

incapacidade total e permanente para realizar suas atividades habituais e 

também outras atividades que possam lhe garantir a subsistência. Em 

relação ao termo inicial, evidenciado que a incapacidade laboral já estava 

presente quando da cessação do auxílio-doença, mostra-se correto o 

estabelecimento do início da percepção do benefício em tal data, 

perfilhando o mesmo entendimento o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO - 
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REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA DE OFÍCIO – APOSENTADOIA POR 

INVALIDEZ – INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O LABOR – 

VERIFICADA – TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DIA 

SEGUINTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS MODIFICADOS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – 

CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC DESDE O VENCIMENTO DE CADA 

PARCELA – ARTIGO 41-A DA LEI 8213/1991- JUROS DE MORA DE 6% AO 

ANO, A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA (SÚMULA 204 DO STJ) – 

POSTERIORMENTE A VIGÊNCIA DA LEI N. 11.960/09 ÍNDICES APLICADOS 

À CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. (...) O termo inicial para a concessão da 

aposentadoria por invalidez é o dia seguinte da cessação do 

auxílio-doença. Honorários advocatícios fixados nos termos do artigo 20, § 

4º do CPC/73.Correção monetária calculada com base no índice nacional 

de preços ao consumidor – INPC, nos termos do art. 41-A da Lei 

8.213/1991.Juros de mora no percentual de 6% ao ano, a partir da citação 

válida (Súmula n. 204/STJ), até a data da nova redação do artigo 1º-F da 

Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei n.º 11.960 de 29.6.2009, quando então 

deverão incidir os índices empregados à caderneta de poupança. (TJMT, 

135817/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018) Desta forma, em 

consonância com o artigo 43, da Lei 8.213/91, fixo como termo inicial para 

concessão do benefício o dia seguinte da cessação do auxílio-doença. III – 

DISPOSITIVO Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, 

condenando o réu a conceder à requerente o benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42, da Lei 8.213/91, no 

valor de um salário mínimo por mês, devido a partir da data da cessação 

do benefício de auxílio doença. Sobre as parcelas vencidas deverão 

incidir juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação, bem como 

correção monetária pelo índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 

62/2009, devendo após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Explicito que os cálculos devem 

estar de acordo com Manual de Cálculos da Justiça federal. Em razão do 

princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários 

advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas 

até o momento da prolação da sentença, conforme entendimento da 

Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85 § 2º do CPC/2015, 

limitados, sempre, ao valor constante na sentença, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Em se 

tratando de verba alimentar aplica-se a regra do art. 1.012,§ 1º, II, do 

Código de Processo Civil, tendo a sentença efeito imediato, oficie-se para 

implantação do benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – 

Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 16º Andar) e cumprimento da 

decisão. Tendo em vista o valor da causa deixo de proceder a remessa 

necessária dos autos a Instância Superior[1]. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo, conforme 

preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito em Substituição Legal [1] (Reexame Necessário 

-0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000430-87.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR BORGES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

MAURO BORGES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

OLINDA BORGES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PARANATINGA MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI 

PROCESSO n. 1000430-87.2018.8.11.0044 Valor da causa: R$ 954,00 

ESPÉCIE: [Inventário e Partilha]->ALVARÁ JUDICIAL (1295) POLO ATIVO: 

Nome: OLINDA BORGES DO NASCIMENTO Endereço: desconhecido Nome: 

ADEVAIR BORGES DO NASCIMENTO Endereço: desconhecido Nome: 

MAURO BORGES DO NASCIMENTO Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO BANCO BRADESCO 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste acerca do ofício acosta no 

ID 19008017, conforme despacho documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

Paranatinga-MT, 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000983-03.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. C. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO GONÇALVES RAPOSO OAB - MT0009892A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. N. D. S. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA 1000983-03.2019.8.11.0044 REQUERENTE: APARECIDA 

MARQUES CANDIDA DE OLIVEIRA REQUERIDO: DIVINO NOVAIS DE 

SOUZA Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar o exequente para 

providenciar o pagamento da diligência para cumprimento do Mandado 

recolhendo-a através da Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, por guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). OBSERVAÇÃO: 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. Fica autorizado a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. Em caso de 

complementação de diligência, a parte deverá emitir guia específica para 

essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende 

complementar. O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a 

compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. 

Paranatinga/MT, 17 de abril de 2020 Documento assinado digitalmente Lei 

nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000285-94.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EURACY RAMOS DA VEIGA (REQUERENTE)

PETERSON VEIGA CAMPOS (REQUERENTE)

PERCIVAL VEIGA CAMPOS (REQUERENTE)

THAIS VEIGA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VEIGA DE CAMPOS OAB - MT23859/O (ADVOGADO(A))

ERIC RITTER OAB - MT5397/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERIVAL MATOS CAMPOS (REQUERIDO)
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Processo nº 1000285-94.2019.8.11.0044 VISTO, Cuida-se de pedido de 

abertura de inventário, requerida por EURACY RAMOS DA VEIGA, visando 

à partilha dos bens deixados por PERIVAL MATOS CAMPOS. Em síntese, 

foi determinada a emenda a inicial para que a autora apresentasse um 

esboço dos bens deixados pelo falecido e acostasse aos autos certidão 

de inexistência de testamento deixado pelo de cujus, além de demais 

documentos que entendesse pertinentes, sob pena de indeferimento da 

inicial e, consequentemente, extinção do feito sem resolução do mérito. 

Também foi determinada a intimação da peticionante de ref. 24720809, 

para que esclarecesse os seus pedidos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de desentranhamento de sua petição. À ref. 29719490 a 

requerente apresentou um esboço dos bens deixados pelo falecido 

acostou certidão de inexistência de testamento deixado pela de cujos, por 

fim, solicitou seja nomeada inventariante. Já à ref. 29897193 a peticionante 

de ref. 2472080 informou que busca a habilitação nestes autos, bem como 

que seja nomeada inventariante. Pois bem. Ab initio, recebo a emenda a 

inicial no que se refere a juntada de certidão negativa de testamento. Por 

outro lado, em relação ao valor da causa este deve ser retificado. I – DO 

VALOR DA CAUSA Verifica-se da petição de ref. 29719490 que o 

patrimônio do de cujus corresponde a um valor muito maior do que 

atribuído à causa (mil reais). Desta feita, considerando que o pedido nas 

ações de inventario tem como expressão econômica, invariavelmente, 

todo o patrimônio do de cujus, o valor da causa deverá corresponder 

àquele atribuído ao monte-mor. Imperiosa, portanto, a emenda da inicial, 

nos termos do art. 321 do supramencionado Codex, sob pena de 

indeferimento. Diante do exposto, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, (i) retificar o valor da causa e, após, comprove o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial e, consequente, extinção do feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 456 da C.N.G.C., verbis: “Art. 

456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser 

recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a 

parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível. § 1º 

Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará 

o fato, enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem 

resolução do mérito com o arquivamento definitivo pela secretaria, sendo 

desnecessário a anotação na Central de Distribuição. (...) § 3 º O prazo a 

que alude o § 1º será contado a partir da intimação do advogado da parte, 

feita por meio do Diário da Justiça ou outra forma prescrita em lei.” II – DO 

PEDIDO DE HABILITAÇÃO À ref. 29897193 há pedido de habilitação, bem 

como de nomeação como inventariante. Assim, nos termos do artigo 628 

do CPC determino, desde já, a intimação da parte autora para que se 

manifeste. Todavia, fixo o prazo de 30 (trinta) dias para tanto, objetivando 

harmonizar tal manifestação com o prazo do pagamento das custas, 

estipulado no item anterior. Por fim, venham-me os autos conclusos para 

decisão. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 

data inserida pelo sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000285-94.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EURACY RAMOS DA VEIGA (REQUERENTE)

PETERSON VEIGA CAMPOS (REQUERENTE)

PERCIVAL VEIGA CAMPOS (REQUERENTE)

THAIS VEIGA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VEIGA DE CAMPOS OAB - MT23859/O (ADVOGADO(A))

ERIC RITTER OAB - MT5397/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERIVAL MATOS CAMPOS (REQUERIDO)

 

Processo nº 1000285-94.2019.8.11.0044 VISTO, Cuida-se de pedido de 

abertura de inventário, requerida por EURACY RAMOS DA VEIGA, visando 

à partilha dos bens deixados por PERIVAL MATOS CAMPOS. Em síntese, 

foi determinada a emenda a inicial para que a autora apresentasse um 

esboço dos bens deixados pelo falecido e acostasse aos autos certidão 

de inexistência de testamento deixado pelo de cujus, além de demais 

documentos que entendesse pertinentes, sob pena de indeferimento da 

inicial e, consequentemente, extinção do feito sem resolução do mérito. 

Também foi determinada a intimação da peticionante de ref. 24720809, 

para que esclarecesse os seus pedidos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de desentranhamento de sua petição. À ref. 29719490 a 

requerente apresentou um esboço dos bens deixados pelo falecido 

acostou certidão de inexistência de testamento deixado pela de cujos, por 

fim, solicitou seja nomeada inventariante. Já à ref. 29897193 a peticionante 

de ref. 2472080 informou que busca a habilitação nestes autos, bem como 

que seja nomeada inventariante. Pois bem. Ab initio, recebo a emenda a 

inicial no que se refere a juntada de certidão negativa de testamento. Por 

outro lado, em relação ao valor da causa este deve ser retificado. I – DO 

VALOR DA CAUSA Verifica-se da petição de ref. 29719490 que o 

patrimônio do de cujus corresponde a um valor muito maior do que 

atribuído à causa (mil reais). Desta feita, considerando que o pedido nas 

ações de inventario tem como expressão econômica, invariavelmente, 

todo o patrimônio do de cujus, o valor da causa deverá corresponder 

àquele atribuído ao monte-mor. Imperiosa, portanto, a emenda da inicial, 

nos termos do art. 321 do supramencionado Codex, sob pena de 

indeferimento. Diante do exposto, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, (i) retificar o valor da causa e, após, comprove o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial e, consequente, extinção do feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 456 da C.N.G.C., verbis: “Art. 

456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser 

recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a 

parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível. § 1º 

Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará 

o fato, enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem 

resolução do mérito com o arquivamento definitivo pela secretaria, sendo 

desnecessário a anotação na Central de Distribuição. (...) § 3 º O prazo a 

que alude o § 1º será contado a partir da intimação do advogado da parte, 

feita por meio do Diário da Justiça ou outra forma prescrita em lei.” II – DO 

PEDIDO DE HABILITAÇÃO À ref. 29897193 há pedido de habilitação, bem 

como de nomeação como inventariante. Assim, nos termos do artigo 628 

do CPC determino, desde já, a intimação da parte autora para que se 

manifeste. Todavia, fixo o prazo de 30 (trinta) dias para tanto, objetivando 

harmonizar tal manifestação com o prazo do pagamento das custas, 

estipulado no item anterior. Por fim, venham-me os autos conclusos para 

decisão. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 

data inserida pelo sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000285-94.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EURACY RAMOS DA VEIGA (REQUERENTE)

PETERSON VEIGA CAMPOS (REQUERENTE)

PERCIVAL VEIGA CAMPOS (REQUERENTE)

THAIS VEIGA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VEIGA DE CAMPOS OAB - MT23859/O (ADVOGADO(A))

ERIC RITTER OAB - MT5397/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERIVAL MATOS CAMPOS (REQUERIDO)

 

Processo nº 1000285-94.2019.8.11.0044 VISTO, Cuida-se de pedido de 

abertura de inventário, requerida por EURACY RAMOS DA VEIGA, visando 

à partilha dos bens deixados por PERIVAL MATOS CAMPOS. Em síntese, 

foi determinada a emenda a inicial para que a autora apresentasse um 

esboço dos bens deixados pelo falecido e acostasse aos autos certidão 

de inexistência de testamento deixado pelo de cujus, além de demais 

documentos que entendesse pertinentes, sob pena de indeferimento da 

inicial e, consequentemente, extinção do feito sem resolução do mérito. 

Também foi determinada a intimação da peticionante de ref. 24720809, 

para que esclarecesse os seus pedidos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de desentranhamento de sua petição. À ref. 29719490 a 

requerente apresentou um esboço dos bens deixados pelo falecido 

acostou certidão de inexistência de testamento deixado pela de cujos, por 

fim, solicitou seja nomeada inventariante. Já à ref. 29897193 a peticionante 

de ref. 2472080 informou que busca a habilitação nestes autos, bem como 

que seja nomeada inventariante. Pois bem. Ab initio, recebo a emenda a 

inicial no que se refere a juntada de certidão negativa de testamento. Por 

outro lado, em relação ao valor da causa este deve ser retificado. I – DO 

VALOR DA CAUSA Verifica-se da petição de ref. 29719490 que o 

patrimônio do de cujus corresponde a um valor muito maior do que 
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atribuído à causa (mil reais). Desta feita, considerando que o pedido nas 

ações de inventario tem como expressão econômica, invariavelmente, 

todo o patrimônio do de cujus, o valor da causa deverá corresponder 

àquele atribuído ao monte-mor. Imperiosa, portanto, a emenda da inicial, 

nos termos do art. 321 do supramencionado Codex, sob pena de 

indeferimento. Diante do exposto, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, (i) retificar o valor da causa e, após, comprove o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial e, consequente, extinção do feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 456 da C.N.G.C., verbis: “Art. 

456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser 

recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a 

parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível. § 1º 

Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará 

o fato, enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem 

resolução do mérito com o arquivamento definitivo pela secretaria, sendo 

desnecessário a anotação na Central de Distribuição. (...) § 3 º O prazo a 

que alude o § 1º será contado a partir da intimação do advogado da parte, 

feita por meio do Diário da Justiça ou outra forma prescrita em lei.” II – DO 

PEDIDO DE HABILITAÇÃO À ref. 29897193 há pedido de habilitação, bem 

como de nomeação como inventariante. Assim, nos termos do artigo 628 

do CPC determino, desde já, a intimação da parte autora para que se 

manifeste. Todavia, fixo o prazo de 30 (trinta) dias para tanto, objetivando 

harmonizar tal manifestação com o prazo do pagamento das custas, 

estipulado no item anterior. Por fim, venham-me os autos conclusos para 

decisão. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 

data inserida pelo sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000285-94.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EURACY RAMOS DA VEIGA (REQUERENTE)

PETERSON VEIGA CAMPOS (REQUERENTE)

PERCIVAL VEIGA CAMPOS (REQUERENTE)

THAIS VEIGA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VEIGA DE CAMPOS OAB - MT23859/O (ADVOGADO(A))

ERIC RITTER OAB - MT5397/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERIVAL MATOS CAMPOS (REQUERIDO)

 

Processo nº 1000285-94.2019.8.11.0044 VISTO, Cuida-se de pedido de 

abertura de inventário, requerida por EURACY RAMOS DA VEIGA, visando 

à partilha dos bens deixados por PERIVAL MATOS CAMPOS. Em síntese, 

foi determinada a emenda a inicial para que a autora apresentasse um 

esboço dos bens deixados pelo falecido e acostasse aos autos certidão 

de inexistência de testamento deixado pelo de cujus, além de demais 

documentos que entendesse pertinentes, sob pena de indeferimento da 

inicial e, consequentemente, extinção do feito sem resolução do mérito. 

Também foi determinada a intimação da peticionante de ref. 24720809, 

para que esclarecesse os seus pedidos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de desentranhamento de sua petição. À ref. 29719490 a 

requerente apresentou um esboço dos bens deixados pelo falecido 

acostou certidão de inexistência de testamento deixado pela de cujos, por 

fim, solicitou seja nomeada inventariante. Já à ref. 29897193 a peticionante 

de ref. 2472080 informou que busca a habilitação nestes autos, bem como 

que seja nomeada inventariante. Pois bem. Ab initio, recebo a emenda a 

inicial no que se refere a juntada de certidão negativa de testamento. Por 

outro lado, em relação ao valor da causa este deve ser retificado. I – DO 

VALOR DA CAUSA Verifica-se da petição de ref. 29719490 que o 

patrimônio do de cujus corresponde a um valor muito maior do que 

atribuído à causa (mil reais). Desta feita, considerando que o pedido nas 

ações de inventario tem como expressão econômica, invariavelmente, 

todo o patrimônio do de cujus, o valor da causa deverá corresponder 

àquele atribuído ao monte-mor. Imperiosa, portanto, a emenda da inicial, 

nos termos do art. 321 do supramencionado Codex, sob pena de 

indeferimento. Diante do exposto, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, (i) retificar o valor da causa e, após, comprove o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial e, consequente, extinção do feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 456 da C.N.G.C., verbis: “Art. 

456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser 

recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a 

parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível. § 1º 

Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará 

o fato, enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem 

resolução do mérito com o arquivamento definitivo pela secretaria, sendo 

desnecessário a anotação na Central de Distribuição. (...) § 3 º O prazo a 

que alude o § 1º será contado a partir da intimação do advogado da parte, 

feita por meio do Diário da Justiça ou outra forma prescrita em lei.” II – DO 

PEDIDO DE HABILITAÇÃO À ref. 29897193 há pedido de habilitação, bem 

como de nomeação como inventariante. Assim, nos termos do artigo 628 

do CPC determino, desde já, a intimação da parte autora para que se 

manifeste. Todavia, fixo o prazo de 30 (trinta) dias para tanto, objetivando 

harmonizar tal manifestação com o prazo do pagamento das custas, 

estipulado no item anterior. Por fim, venham-me os autos conclusos para 

decisão. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 

data inserida pelo sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000777-23.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MILANI LOBELEIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO MIOTTO OAB - MT0006862A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos. Nos termos das Portarias-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020, e n. 249, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, necessário se faz o 

cancelamento dos atos que já foram designados durante o período 

determinado nas Portarias citadas e a suspensão na designação de 

audiências até que a situação se normalize. A audiência será 

reagendada/designada tão logo a situação da Saúde Pública permita e de 

acordo com a disponibilidade da pauta deste Juízo, dando-se preferência 

de agendamento aos atos que foram cancelados nestes termos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001277-55.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

A. U. NOVAIS - LONDRINA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT4754-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jorge Matozo Riba (REU)

Hely Carlos Simões (REU)

HAMILTON DAUZACKER DA SILVA (REU)

 

IMPULSIONO estes autos nos termos da legislação vigente com a 

finalidade de intimar a parte autora para fins de cumprir integralmente a 

decisão de Ref. 23434796.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000080-65.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO FERREIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Processo nº 100080-65.2019.811.0044 VISTO, Inicialmente, destaco, ser 

improvável a obtenção conciliação, até porque as partes não se 

manifestaram neste sentido, passo então, autorizada pelo art. 357, do 

CPC, a sanear o processo e ordenar a produção de provas. E, de logo, 

não havendo nulidades a declarar nem outras irregularidades para sanar, 

declaro saneado o processo. Fixo como ponto controvertido a 
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comprovação da incapacidade para o trabalho capaz de ensejar o pedido 

pleiteado pela parte requerente e, para tanto, defiro, primeiramente, a 

produção de prova pericial, assinalando que, caso fizer necessária, será 

oportunizada, também, a produção de prova testemunhal, bem como a 

juntada de outros documentos para o esclarecimento e deslinde da 

questão. Por outro lado, vislumbra-se a impossibilidade de proceder com o 

imediato agendamento da perícia, em atenção ao disposto na Portaria 

Conjunta 247/2020-TJMT que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário de Mato Grosso. Desta feita, determino sejam os autos 

mantidos na secretaria enquanto perdurar o período de quarentena 

imposto e, após, sejam os autos remetidos ao gabinete para nomeação de 

perito e agendamento da perícia técnica. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000674-16.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA GDN LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000430-19.2020.811.0044 VISTOS, Defiro o requerimento 

de Ref. 31109160. Assim, com prazo da suspensão de prazos em 

decorrência do COVID-19, determino seja o requerido intimado para a 

complementação das custas "anotação" da reconvenção, no dia 

subsequente ao prazo da suspensão e retorno das atividades no Fórum, 

com prazo dilatório de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000348-22.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIS JONAD BECKER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALMIR ROGERIO DE MOURA OAB - MT13853/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA 1000348-22.2019.8.11.0044 AUTOR(A): DALVA MARIA DE 

SOUZA REU: FRANCIS JONAD BECKER Nos termos da Legislação vigente 

e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono este feito com a finalidade de 

intimar o exequente para providenciar o pagamento da diligência para 

cumprimento do Mandado recolhendo-a através da Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, por guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). OBSERVAÇÃO: Ao valor da diligência será 

acrescida a importância referente à respectiva tarifa bancária. Fica 

autorizado a emissão de uma única guia para a realização de diversas 

diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desde que 

referentes ao mesmo processo. Em caso de complementação de 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Paranatinga/MT, 17 

de abril de 2020 Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 

1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000270-28.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LIANE UHDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT13133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA DELA JUSTINA OAB - MT24853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARANATINGA CAMARA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

Processo nº 1000270-28.2019.811.0044 VISTOS, Tratam-se os presentes 

autos de ação de obrigação de fazer c/c com pedido de tutela antecipada 

ajuizada por LIANE UHDE contra CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Em breve síntese, o autor 

requer seja determinada ao requerido, em sede de tutela antecipada que 

seja determinada a Câmara Municipal de Paranatinga/MT para a utilização 

do salário-base da categoria como parâmetro para o cálculo dos 

adicionais de insalubridade. I – DA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO 

Apesar da requerente ter indicado a Câmara Municipal de Paranatinga no 

polo passivo da presente demanda, a capacidade desta é meramente 

judiciária, limitando-se a estar em juízo para defender suas prerrogativas 

institucionais. Não está incluso nestas prerrogativas os direitos 

decorrentes do trabalho desempenhado por seus servidores estatutários, 

especialmente pelo fato de que o poder executivo municipal que custeia 

tais verbas trabalhistas. Neste sentido, colaciono o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM 

ARESP. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MP/RJ EM DESFAVOR DO 

MUNICÍPIO DE MENDES/RJ. PRETENSÃO DA MUNICIPALIDADE QUE A 

CÂMARA DE VEREADORES FIGURE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA E 

NÃO O ENTE ESTATAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DE FATO, AS CÂMARAS DE 

VEREADORES NÃO POSSUEM PERSONALIDADE JURÍDICA, MAS APENAS 

PERSONALIDADE JUDICIÁRIA (AGRG NO ARESP. 44.971/GO, REL. MIN. 

ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 5.6.2012). BEM POR ISSO, SÓ PODEM 

DEMANDAR EM JUÍZO PARA DEFENDER OS DIREITOS INSTITUCIONAIS, 

ENTENDIDOS ESSES COMO AQUELES QUE DIZEM RESPEITO AO SEU 

FUNCIONAMENTO, AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA, O QUE NÃO É O 

CASO DOS AUTOS, CONSOANTE REGISTROU O ACÓRDÃO RECORRIDO. 

PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO. AGRAVO 

INTERNO DO ENTE ESTATAL FLUMINENSE DESPROVIDO. […] 2. Câmaras 

de Vereadores não possuem personalidade jurídica, mas apenas 

personalidade judiciária, de modo que só podem demandar em juízo para 

defender os direitos institucionais, entendidos esses como aqueles 

relacionados a funcionamento, autonomia e independência. […] 4. Esta 

Corte Superior endossa a tese de que Casas Legislativas - Câmaras 

Municipais e Assembleias Legislativas - têm apenas personalidade 

judiciária, e não jurídica. Assim, podem estar em juízo tão somente na 

defesa de suas prerrogativas institucionais. Não têm, por conseguinte, 

legitimidade para recorrer ou apresentar contrarrazões em ação 

envolvendo direitos estatutários de servidores (AgRg no AREsp. 

44.971/GO, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 5.6.2012). 5. De fato, 

criação doutrinária acolhida pela jurisprudência no sentido de admitir que 

órgãos sem personalidade jurídica possam em juízo defender interesses e 

direitos próprios, excepcionalmente, para manutenção, preservação, 

autonomia e independência das atividades do órgão em face de outro 

Poder (REsp. 649.824/RN, Rel.Min. ELIANA CALMON, DJ 30.5.2006).” […] 

(AgInt no AREsp 1304251/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019). 

Destarte, nos termos do art. 321 do NCPC, intime-se a parte autora para 

emendar a petição inicial e regularizar o polo passivo da demanda, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000997-21.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA QUIALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))
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Processo nº 1000997-21.2018.811.0044 SENTENÇA I – RELATÓRIO 

VISTO, Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada 

por do ESTELITA QUIALO em face do BANCO BMG S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Devidamente citado o requerido 

apresentou contestação (Ref. 17882566). Com a exordial vieram 

documentos. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. É o relato 

do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Vale ressaltar, de início, que foi 

preservado no presente feito a garantia constitucional do contraditório, 

além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer 

irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento. II – 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Verifica-se, desde logo, que o 

deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que 

as provas trazidas para os autos permitem de forma segura a formação 

do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios 

da celeridade e economia processual. Isso porque mesmo cabendo às 

partes o ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o juiz quem verifica a 

conveniência de sua produção, selecionando quais as indispensáveis 

para a instrução e julgamento da lide. Assim, considerando que o conjunto 

probatório apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois 

constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a 

lide, conforme o estado em que se encontra o processo. Dessa forma, 

conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos 

moldes do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. I – DA 

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO Verifica-se que a pretensão do 

autor encontra-se prescrita, uma vez que os descontos tiveram início em 

setembro de 2009, em que foram excluídos em setembro de 2011, sendo 

que a ação foi proposta em outubro de 2018. Sabe-se que o caso versa 

sobre clara relação consumerista regida portanto pelo Código de Defesa 

do Consumidor, de forma que mostra-se inaplicável o prazo prescricional 

do código civil, aplicando-se, outrossim, a legislação específica. O artigo 

27, do Código de Defesa do Consumidor, ordena que: “Art. 27. Prescreve 

em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato 

do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se 

a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”. 

Conforme se verifica dos documentos anexos a inicial, especificamente 

dos extratos bancários de empréstimos consignados, que o desconto 

relativo ao contrato n n°196447415 foi encerrado em setembro de 2011. 

Sobre a matéria, versando acerca do marco inicial para a contagem do 

prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o seguinte 

entendimento: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.254.584 - MS 

(2018/0044237-0) Contudo, estando o contrato quitado/excluído/findo, revi 

meu posicionamento e passei a adotar entendimento no sentido de que a 

prescrição, em tais casos, tem início quando da quitação da última parcela 

do contrato e/ou exclusão do empréstimo, uma vez que não se pode 

prestigiar que a discussão fique em aberto de forma eterna, em razão da 

negligência da parte autora, configurando uma clara ofensa ao princípio da 

razoabilidade. Até porque, não é crível que durante todo o transcorrer do 

contrato e descontos mensais das parcelas, a parte não teve 

conhecimento desses descontos e não obteve nenhum extrato do INSS, 

vindo a obtê-lo apenas há alguns meses antes da propositura da ação. No 

caso em comento, o documento de f. 20 demonstra que os 04 contratos 

supostamente firmados em fraude com o Banco BMG tiveram início em 

janeiro/2005 (valor de R$ 1.421,53), agosto/2007 (valor de R$ 356,98), 

agosto/2007 (valor de R$ 337,90), agosto//2007 (no valor de R$ 202,07). 

Por sua vez, a exclusão dos descontos ocorreram em 02.12.2006, 

10.01.2009, 10.01.2009 e 10.01.2009, respectivamente. Logo, a partir de 

então teve início o curso do prazo quinquenal. Contando-se 05 anos a 

partir da data de exclusão do último contrato (10.01.2009), verifica-se que 

a pretensão indenizatória em face do requerido encontra-se prescrita, 

pois a data limite para o ajuizamento da ação ocorreu em janeiro de 2014, 

ao passo que a distribuição da ação só ocorreu em 29.10.2015, quando já 

superado o lapso temporal."(fls. 157/158, e-STJ). (...) Ministra NANCY 

ANDRIGHI Relatora (STJ - AREsp: 1254584 MS 2018/0044237-0, Relator: 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 18/04/2018) 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA 

COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO 

PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO 

DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA 

CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS 

DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. 

RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO 

ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. 

Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado 

Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: 

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a 

decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os 

requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal 

a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada 

nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional 

quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a 

data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se 

deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte 

autora. (...)”. (STJ, Agravo Resp nº 1481507, Relator Ministro Moura 

Ribeiro, Publicado em 28.08.2019) Assim, tendo em vista que o presente 

caso se assemelha à hipótese mencionada pelo STJ, entendo que o marco 

inicial para a contagem do prazo prescricional se perfaz a partir da data 

do encerramento ou exclusão do desconto (setembro/2011). Vislumbra-se 

que a ação foi proposta em outubro de 2018, portanto, 05 (cinco) anos 

após a exclusão dos descontos e, portanto, após o prazo o marco 

prescricional previsto no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor. 

Com essas considerações, vislumbra-se que a pretensão indenizatória 

encontra-se fulminada pela prescrição, não restando alternativa, senão a 

declaração da extinção da ação. IV – DISPOSITIVO. Diante de todo o 

exposto, com fundamento no art. 487, inciso II, do novel Código de 

Processo Civil, julgo extinta a presente ação com resolução de mérito, uma 

vez que ocorrida a prescrição da pretensão anulatória e indenizatória. Por 

conseguinte, condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

NCPC. Contudo, suspendo sua exigibilidade, uma vez que a parte 

requerente é beneficiária da gratuidade de justiça. Transitada em julgado, 

aguarde-se a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual 

determino a remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 

1.006, da CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000992-96.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA QUIALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000992-96.2018.811.0044 SENTENÇA I – RELATÓRIO 

VISTO, Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada 

por do ESTELITA QUIALO em face do BANCO BMG S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Devidamente citado o requerido 

apresentou contestação suscitando prejudicial de mérito de prescrição 

(Ref. 16796327). Com a exordial vieram documentos. É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Vale ressaltar, de início, que foi 

preservado no presente feito a garantia constitucional do contraditório, 

além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer 

irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento. II – 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Verifica-se, desde logo, que o 

deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que 

as provas trazidas para os autos permitem de forma segura a formação 

do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios 

da celeridade e economia processual. Isso porque mesmo cabendo às 

partes o ônus da prova (art. 373 do NCPC), é o juiz quem verifica a 

conveniência de sua produção, selecionando quais as indispensáveis 

para a instrução e julgamento da lide. Assim, considerando que o conjunto 

probatório apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois 

constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a 

lide, conforme o estado em que se encontra o processo. Dessa forma, 
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conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos 

moldes do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. I – DA 

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO Verifica-se que a pretensão do 

autor encontra-se prescrita, uma vez que os descontos tiveram início em 

dezembro de 2007, em que foram excluídos em outubro de 2009, sendo 

que a ação foi proposta em outubro de 2018. Sabe-se que o caso versa 

sobre clara relação consumerista regida portanto pelo Código de Defesa 

do Consumidor, de forma que mostra-se inaplicável o prazo prescricional 

do código civil, aplicando-se, outrossim, a legislação específica. O artigo 

27, do Código de Defesa do Consumidor, ordena que: “Art. 27. Prescreve 

em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato 

do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se 

a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”. 

Conforme se verifica dos documentos anexos a inicial, especificamente 

dos extratos bancários de empréstimos consignados, que o desconto 

relativo ao contrato n n°15577020 foi excluído em outubro de 2009. Sobre 

a matéria, versando acerca do marco inicial para a contagem do prazo 

prescricional, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o seguinte 

entendimento: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.254.584 - MS 

(2018/0044237-0) Contudo, estando o contrato quitado/excluído/findo, revi 

meu posicionamento e passei a adotar entendimento no sentido de que a 

prescrição, em tais casos, tem início quando da quitação da última parcela 

do contrato e/ou exclusão do empréstimo, uma vez que não se pode 

prestigiar que a discussão fique em aberto de forma eterna, em razão da 

negligência da parte autora, configurando uma clara ofensa ao princípio da 

razoabilidade. Até porque, não é crível que durante todo o transcorrer do 

contrato e descontos mensais das parcelas, a parte não teve 

conhecimento desses descontos e não obteve nenhum extrato do INSS, 

vindo a obtê-lo apenas há alguns meses antes da propositura da ação. No 

caso em comento, o documento de f. 20 demonstra que os 04 contratos 

supostamente firmados em fraude com o Banco BMG tiveram início em 

janeiro/2005 (valor de R$ 1.421,53), agosto/2007 (valor de R$ 356,98), 

agosto/2007 (valor de R$ 337,90), agosto//2007 (no valor de R$ 202,07). 

Por sua vez, a exclusão dos descontos ocorreram em 02.12.2006, 

10.01.2009, 10.01.2009 e 10.01.2009, respectivamente. Logo, a partir de 

então teve início o curso do prazo quinquenal. Contando-se 05 anos a 

partir da data de exclusão do último contrato (10.01.2009), verifica-se que 

a pretensão indenizatória em face do requerido encontra-se prescrita, 

pois a data limite para o ajuizamento da ação ocorreu em janeiro de 2014, 

ao passo que a distribuição da ação só ocorreu em 29.10.2015, quando já 

superado o lapso temporal."(fls. 157/158, e-STJ). (...) Ministra NANCY 

ANDRIGHI Relatora (STJ - AREsp: 1254584 MS 2018/0044237-0, Relator: 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 18/04/2018) 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA 

COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO 

PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO 

DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA 

CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS 

DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. 

RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO 

ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. 

Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado 

Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: 

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a 

decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os 

requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal 

a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada 

nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional 

quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a 

data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se 

deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte 

autora. (...)”. (STJ, Agravo Resp nº 1481507, Relator Ministro Moura 

Ribeiro, Publicado em 28.08.2019) Assim, tendo em vista que o presente 

caso se assemelha à hipótese mencionada pelo STJ, entendo que o marco 

inicial para a contagem do prazo prescricional se perfaz a partir da data 

do encerramento ou exclusão do desconto (outubro/2009). Vislumbra-se 

que a ação foi proposta em outubro de 2018, portanto, 05 (cinco) anos 

após a exclusão dos descontos e, portanto, após o prazo o marco 

prescricional previsto no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor. 

Com essas considerações, vislumbra-se que a pretensão indenizatória 

encontra-se fulminada pela prescrição, não restando alternativa, senão a 

declaração da extinção da ação. IV – DISPOSITIVO. Diante de todo o 

exposto, com fundamento no art. 487, inciso II, do novel Código de 

Processo Civil, julgo extinta a presente ação com resolução de mérito, uma 

vez que ocorrida a prescrição da pretensão anulatória e indenizatória. Por 

conseguinte, condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

NCPC. Contudo, suspendo sua exigibilidade, uma vez que a parte 

requerente é beneficiária da gratuidade de justiça. Transitada em julgado, 

aguarde-se a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual 

determino a remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 

1.006, da CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000994-66.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA QUIALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000994-66.2018.811.0044 SENTENÇA I – RELATÓRIO 

VISTO, Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada 

por do ESTELITA QUIALO em face do BANCO BMG S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Devidamente citado o requerido 

apresentou contestação (Ref. 16764581). Com a exordial vieram 

documentos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Vale 

ressaltar, de início, que foi preservado no presente feito a garantia 

constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo que não 

paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser apontada para 

macular o procedimento. II – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

Verifica-se, desde logo, que o deslinde da controvérsia não carece de 

dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos 

permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última 

análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia 

processual. Isso porque mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 

373 do NCPC), é o juiz quem verifica a conveniência de sua produção, 

selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da 

lide. Assim, considerando que o conjunto probatório apresentado é 

suficiente para a apreciação da pretensão, pois constatadas as 

condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a lide, conforme o 

estado em que se encontra o processo. Dessa forma, conheço 

diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. I – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO 

DE PRESCRIÇÃO Verifica-se que a pretensão do autor encontra-se 

prescrita, uma vez que os descontos tiveram início em novembro de 2009, 

em que foram excluídos em setembro de 2011, sendo que a ação foi 

proposta em outubro de 2018. Sabe-se que o caso versa sobre clara 

relação consumerista regida portanto pelo Código de Defesa do 

Consumidor, de forma que mostra-se inaplicável o prazo prescricional do 

código civil, aplicando-se, outrossim, a legislação específica. O artigo 27, 

do Código de Defesa do Consumidor, ordena que: “Art. 27. Prescreve em 

cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do 

produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a 

contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”. 

Conforme se verifica dos documentos anexos a inicial, especificamente 

dos extratos bancários de empréstimos consignados, que o desconto 

relativo ao contrato n n°192949454f oi excluído em setembro de 2011. 

Sobre a matéria, versando acerca do marco inicial para a contagem do 

prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o seguinte 

entendimento: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.254.584 - MS 

(2018/0044237-0) Contudo, estando o contrato quitado/excluído/findo, revi 

meu posicionamento e passei a adotar entendimento no sentido de que a 
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prescrição, em tais casos, tem início quando da quitação da última parcela 

do contrato e/ou exclusão do empréstimo, uma vez que não se pode 

prestigiar que a discussão fique em aberto de forma eterna, em razão da 

negligência da parte autora, configurando uma clara ofensa ao princípio da 

razoabilidade. Até porque, não é crível que durante todo o transcorrer do 

contrato e descontos mensais das parcelas, a parte não teve 

conhecimento desses descontos e não obteve nenhum extrato do INSS, 

vindo a obtê-lo apenas há alguns meses antes da propositura da ação. No 

caso em comento, o documento de f. 20 demonstra que os 04 contratos 

supostamente firmados em fraude com o Banco BMG tiveram início em 

janeiro/2005 (valor de R$ 1.421,53), agosto/2007 (valor de R$ 356,98), 

agosto/2007 (valor de R$ 337,90), agosto//2007 (no valor de R$ 202,07). 

Por sua vez, a exclusão dos descontos ocorreram em 02.12.2006, 

10.01.2009, 10.01.2009 e 10.01.2009, respectivamente. Logo, a partir de 

então teve início o curso do prazo quinquenal. Contando-se 05 anos a 

partir da data de exclusão do último contrato (10.01.2009), verifica-se que 

a pretensão indenizatória em face do requerido encontra-se prescrita, 

pois a data limite para o ajuizamento da ação ocorreu em janeiro de 2014, 

ao passo que a distribuição da ação só ocorreu em 29.10.2015, quando já 

superado o lapso temporal."(fls. 157/158, e-STJ). (...) Ministra NANCY 

ANDRIGHI Relatora (STJ - AREsp: 1254584 MS 2018/0044237-0, Relator: 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 18/04/2018) 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA 

COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO 

PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO 

DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA 

CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS 

DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. 

RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO 

ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. 

Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado 

Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: 

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a 

decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os 

requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal 

a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada 

nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional 

quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a 

data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se 

deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte 

autora. (...)”. (STJ, Agravo Resp nº 1481507, Relator Ministro Moura 

Ribeiro, Publicado em 28.08.2019) Assim, tendo em vista que o presente 

caso se assemelha à hipótese mencionada pelo STJ, entendo que o marco 

inicial para a contagem do prazo prescricional se perfaz a partir da data 

do encerramento ou exclusão do desconto (setembro/2011). Vislumbra-se 

que a ação foi proposta em outubro de 2018, portanto, 05 (cinco) anos 

após a exclusão dos descontos e, portanto, após o prazo o marco 

prescricional previsto no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor. 

Com essas considerações, vislumbra-se que a pretensão indenizatória 

encontra-se fulminada pela prescrição, não restando alternativa, senão a 

declaração da extinção da ação. IV – DISPOSITIVO. Diante de todo o 

exposto, com fundamento no art. 487, inciso II, do novel Código de 

Processo Civil, julgo extinta a presente ação com resolução de mérito, uma 

vez que ocorrida a prescrição da pretensão anulatória e indenizatória. Por 

conseguinte, condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

NCPC. Contudo, suspendo sua exigibilidade, uma vez que a parte 

requerente é beneficiária da gratuidade de justiça. Transitada em julgado, 

aguarde-se a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual 

determino a remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 

1.006, da CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001532-13.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DELA JUSTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT13133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

Processo nº 1001532-13.2019.811.0044 VISTO, Tratam-se os presentes 

autos de ação de declaratória de inexistência de débito ajuizada por 

ANDREIA DELA JUSTINA contra EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Determinada a intimação do 

requerente para a comprovação da alegada hipossuficiência, a autora se 

limitou a justificar que não possui condições de arcar com as custas, 

trazendo tão somente sua Carteira de Trabalho. É a síntese do necessário. 

Dessume-se dos autos que o despacho retro foi claro em requisitar do 

requerente, para fins de concessão do benefício da justiça gratuita, 

documentos capazes de comprovarem sua insuficiência de recursos, sob 

pena de indeferimento da inicial. Apesar disso, verifica-se esta 

absteve-se de trazer aos autos qualquer documento comprobatório hábil à 

ensejar o deferimento da benesse. É de conhecimento deste juízo que a 

requerente é advogada atuante neste município. A propósito, sobre a 

assistência judiciária gratuita dispõe o art. 4º, da Lei nº 1.060/50: “Art. 4º. 

A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família.” E, ainda, o art. 98 do Código de Processo Civil, 

in verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei”. In casu, a autora não apresentou aos autos 

nenhum documento apto à comprovar o alegado, sendo que para a 

concessão da benesse não basta a mera declaração de hipossuficiência, 

considerando que a autora sequer juntou aos autos declaração de 

imposto de renda atualizado e tampouco outros elementos aptos a 

demonstrar a necessidade alegada. Intuitivo, destarte, que a autora aufere 

renda suficiente para arcar com as custas e despesas processuais. 

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que 

pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. Sobre o tema, o Tribunal 

de Justiça deste Estado de Mato Grosso, em caso semelhante, manteve 

decisão neste sentido, senão vejamos: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EMBARGOS DO DEVEDOR - INDEFERIMENTO DO PEDIDO 

PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDÍCIOS 

DE CONDIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO IMPROVIDO. Havendo nos autos 

comprovação de que o patrimônio do devedor comporta o pagamento das 

custas processuais, tal circunstância retira do requerente o perfil de 

hipossuficiência, pressuposto da norma instituidora do benefício da 

assistência judiciária gratuita.” (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

6599/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE CAMPO VERDE - 

AGRAVANTE: AMAURY JOSE GUOLO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL 

S. A. – RELATORA: EXMA. SRA. DRA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA 

– j. 16.06.2010) (destaquei). Como dito alhures a declaração de pobreza 

goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça 

gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário.[1] Dessa 

forma, indefiro o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo requerente, 

inclusive o parcelamento ou recolhimento destas ao final da demanda, pois 

não vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as custas 

do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento e de sua 

família. Pelo exposto, concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias 

para que pague as custas e taxas judiciais, bem como as de distribuição, 

sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito em Substituição Legal [1] TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - 

COMARCA DE POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000915-87.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELA SCHMITT (EXECUTADO)

RAFAEL CRISTIANO SCHMITT (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS OAB - SP0315700A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000915-87.2018.811.0044 VISTO, Tratam-se os presentes 

autos de ação de execução ode título extrajudicial ajuizada por BANCO DO 

BRASIL S/A contra RAFAEL CRISTIANO SCHMITT e OUTRA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Por primeiro, defiro o pedido de Ref. 

30944195, razão pela qual determino à secretaria para que expeça-se o 

Termo de Penhora ao bem móvel indicado à Ref. 30944208. Após 

recolhidas às diligências, expeça-se Mandado de Avaliação do bem móvel 

penhorado. Com a entrega da avaliação pelo Srº Oficial de Justiça, 

intimem-se as partes para manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. Por 

outro lado, quanto ao pedido de gratuidade de justiça apresentado pelos 

executado, de elementar conhecimento que, nos termos do artigo 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil, para que as partes sejam 

beneficiadas com a gratuidade da justiça, é necessário que se acoste nos 

autos comprovante de renda ou declaração, de próprio punho ou por 

representantes com poderes específicos, de que não tem condições de 

pagar as custas processuais sem prejuízo do seu sustento próprio ou de 

sua família. Acontece que tal requerimento deve ser feito 

fundamentadamente, o que não foi o caso, eis que a autora se limitou em 

dizer que não tem condições financeiras. Deste modo, nos termos do 

artigo 321, do NCPC, concedo ao executado o prazo de 15 (quinze) dias 

para que comprove nos autos qualquer causa a justificar a concessão da 

gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000915-87.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELA SCHMITT (EXECUTADO)

RAFAEL CRISTIANO SCHMITT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS OAB - SP0315700A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000915-87.2018.811.0044 VISTO, Tratam-se os presentes 

autos de ação de execução ode título extrajudicial ajuizada por BANCO DO 

BRASIL S/A contra RAFAEL CRISTIANO SCHMITT e OUTRA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Por primeiro, defiro o pedido de Ref. 

30944195, razão pela qual determino à secretaria para que expeça-se o 

Termo de Penhora ao bem móvel indicado à Ref. 30944208. Após 

recolhidas às diligências, expeça-se Mandado de Avaliação do bem móvel 

penhorado. Com a entrega da avaliação pelo Srº Oficial de Justiça, 

intimem-se as partes para manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. Por 

outro lado, quanto ao pedido de gratuidade de justiça apresentado pelos 

executado, de elementar conhecimento que, nos termos do artigo 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil, para que as partes sejam 

beneficiadas com a gratuidade da justiça, é necessário que se acoste nos 

autos comprovante de renda ou declaração, de próprio punho ou por 

representantes com poderes específicos, de que não tem condições de 

pagar as custas processuais sem prejuízo do seu sustento próprio ou de 

sua família. Acontece que tal requerimento deve ser feito 

fundamentadamente, o que não foi o caso, eis que a autora se limitou em 

dizer que não tem condições financeiras. Deste modo, nos termos do 

artigo 321, do NCPC, concedo ao executado o prazo de 15 (quinze) dias 

para que comprove nos autos qualquer causa a justificar a concessão da 

gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001160-98.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GARCIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Processo nº 1001160-98.2018.8.11.0044 VISTO, Cuidam os presentes 

autos de ação de benefício previdenciário proposta por ANA PAULA 

GARCIA DE SOUZA, em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, todos qualificados nestes autos. Verifica-se à seq. 

31110430, que a requerente veio aos autos requerer a extinção do feito, 

com fulcro no art. 485, VIII do CPC, haja vista ter sido esta ação distribuída 

de forma equivocada, eis que em duplicidade. Os autos vieram-me 

conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Extrai-se dos 

autos que a parte autora requer a desistência da presente ação. Neste 

ponto, assinala-se que apesar de ter sido expedido mandado de citação 

da parte requerida, até a presente data ela não se manifestou logo 

desnecessária a sua oitiva. Ademais, tratando-se de pedido de 

desistência por erro de distribuição a oitiva da parte requerida não 

passaria de mero formalismo. Diante do exposto, por não ser o caso de 

incidência do § 4º, do artigo 485, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pela parte requerente. Por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, VIII, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios. 

P.R.I. Transitado em julgado, arquive-se com a baixa nos autos, 

observando-se as formalidades de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Paranatinga/MT, data inserida pelo sistema. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000137-49.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHMITT OAB - SC20875 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. G. REFLORESTADORA LTDA - ME (DEPRECADO)

CARLOS ROBERTO CARDOSO (DEPRECADO)

 

Processo nº 1000137-49.2020.811.0044 VISTO, Cuida-se de embargos de 

declaração opostos por BANCO SANTANDER em face da decisão que 

nomeou os leiloeiros para a realização da hasta pública. É o relato do 

essencial. Fundamento e decido. Aduz o embargante que não é cabível a 

comissão de leiloeiros em caso de ser negativa a hasta pública, de modo 

que a decisão deve ser modificada. Por conseguinte, de elementar 

conhecimento que o objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo. Sabe-se que não é dado à parte 

interpor embargos de declaração tão somente para se insurgir contra a 

matéria já analisada, com nítida intenção de rediscutir tema amplamente 

discutido e já decidido, vez que este juízo já analisou o que lhe foi 

submetido tornando-se supérflua qualquer outro apontamento neste 

sentido. Consigna-se que a decisão que nomeou os leiloeiros é clara em 

relação à porcentagem devida quanto a comissão dos leiloeiros, bem como 

em relação a quem incumbirá o pagamento em relação a cada hipótese. 

Com essas considerações, conheço dos embargos declaratórios, 

contudo, nego-lhes provimento, mantendo incólume a decisão de Ref. 

29005426. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000137-49.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHMITT OAB - SC20875 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. G. REFLORESTADORA LTDA - ME (DEPRECADO)

CARLOS ROBERTO CARDOSO (DEPRECADO)

 

Processo nº 1000137-49.2020.811.0044 VISTO, Cuida-se de embargos de 

declaração opostos por BANCO SANTANDER em face da decisão que 

nomeou os leiloeiros para a realização da hasta pública. É o relato do 

essencial. Fundamento e decido. Aduz o embargante que não é cabível a 

comissão de leiloeiros em caso de ser negativa a hasta pública, de modo 

que a decisão deve ser modificada. Por conseguinte, de elementar 
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conhecimento que o objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo. Sabe-se que não é dado à parte 

interpor embargos de declaração tão somente para se insurgir contra a 

matéria já analisada, com nítida intenção de rediscutir tema amplamente 

discutido e já decidido, vez que este juízo já analisou o que lhe foi 

submetido tornando-se supérflua qualquer outro apontamento neste 

sentido. Consigna-se que a decisão que nomeou os leiloeiros é clara em 

relação à porcentagem devida quanto a comissão dos leiloeiros, bem como 

em relação a quem incumbirá o pagamento em relação a cada hipótese. 

Com essas considerações, conheço dos embargos declaratórios, 

contudo, nego-lhes provimento, mantendo incólume a decisão de Ref. 

29005426. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000137-49.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHMITT OAB - SC20875 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. G. REFLORESTADORA LTDA - ME (DEPRECADO)

CARLOS ROBERTO CARDOSO (DEPRECADO)

 

Processo nº 1000137-49.2020.811.0044 VISTO, Cuida-se de embargos de 

declaração opostos por BANCO SANTANDER em face da decisão que 

nomeou os leiloeiros para a realização da hasta pública. É o relato do 

essencial. Fundamento e decido. Aduz o embargante que não é cabível a 

comissão de leiloeiros em caso de ser negativa a hasta pública, de modo 

que a decisão deve ser modificada. Por conseguinte, de elementar 

conhecimento que o objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo. Sabe-se que não é dado à parte 

interpor embargos de declaração tão somente para se insurgir contra a 

matéria já analisada, com nítida intenção de rediscutir tema amplamente 

discutido e já decidido, vez que este juízo já analisou o que lhe foi 

submetido tornando-se supérflua qualquer outro apontamento neste 

sentido. Consigna-se que a decisão que nomeou os leiloeiros é clara em 

relação à porcentagem devida quanto a comissão dos leiloeiros, bem como 

em relação a quem incumbirá o pagamento em relação a cada hipótese. 

Com essas considerações, conheço dos embargos declaratórios, 

contudo, nego-lhes provimento, mantendo incólume a decisão de Ref. 

29005426. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001392-76.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR JOSE WERLANG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS OAB - MT25953/O 

(ADVOGADO(A))

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRIACO FERNANDES ROJO (REU)

JOSÉ ROSSETTO SOBRINHO (REU)

ADELCKE ROSSETTO (REU)

 

Processo nº 1001392-76.2019.8.11.0044 VISTO, Recebo a inicial ante a 

sua efetiva emenda. Tratam-se os presentes autos de ação de usucapião 

extraordinário proposta por ARTUR JOSE WERLANG em desfavor de 

ADELCKE ROSSETO, NEUZA MESQUITA ROSSETTO, JOSÉ ROSSETO 

SOBRINHO e CIRIACO FERNANDES ROJO, todos já qualificados nos autos. 

Em síntese, o requerente narra que é legítimo possuidor de uma área de 

325, 4405 (trezentos e vinte e cinco hectares, quatro mil quatrocentos e 

cinco M²) desmembrada de uma área maior, por si mesmos e por seus 

antecessores há mais de dezesseis anos (16), utilizando-a, sem qualquer 

interrupção mantendo-se na posse sem oposição. Todavia, após 

georreferenciar a área adquirida, o Requerente constatou que 254,2259 

ha (duzentos e cinquenta e quatro hectares, dois mil duzentos e cinquenta 

e nove metros M²) se encontram na área de terras da denominada “LOTE 

JATOBÁ”, referentes à Matrícula 31.419, Livro 02-DI, FLS 30, lavrada no 

6° Ofício Cartório de Registro de Imóveis da terceira circunscrição 

imobiliária da Comarca de Cuiabá – MT, a qual seria proprietário o Sr. 

ADELCKE ROSSETO; que 62,3420 ha (sessenta e duas hectares, três mil 

quatrocentos e vinte, M²) se encontram na área de terras da denominada 

“LOTE JATOBÁ”, referentes à Matrícula 2437, Livro 02-lavrada no 6º 

Ofício do Cartório de Registro de Imóveis da terceira circunscrição da 

Comarca de Cuiabá – MT, a qual também seria proprietário o Sr. ADELCKE 

ROSSETTO, e o Sr. JOSÉ ROSSETO SOBRINHO; e que 8,8726 ha (oito 

hectares, oito mil setecentos e vinte e seis M²) se encontram na área de 

terras da denominada “LOTE JATOBÁ”, referentes à Matrícula 10.366, 

Livro 02-AZ, Ficha 01, lavrada no 1° Serviço de Registro de Imóveis, 

Títulos e Documentos da Comarca de Paranatinga – MT, a qual seria 

proprietário o Sr. CIRIACO FERNANDES ROJO. Nesse contexto, requer a 

concessão da antecipação de tutela para o fim de oficiar aos respectivos 

cartórios de registro de imóveis para que proceda a anotação da 

existência da presente ação na matrícula de cada imóvel objeto da 

presente lide, enquanto perdurar a presente lide. Com a exordial vieram 

documentos. Por fim, a parte autora requereu seja realizadas as 

pesquisas nos sistemas Renajud, Bacenjud, Infojud e Siel, com o objetivo 

de localizar endereço atualizado dos requeridos, eis que logrou êxito em 

apurá-los através dos meios os quais tem acesso. Vieram-me os autos 

conclusos. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. I – 

INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO Ab initio, determino a inclusão 

da Sra. NEUZA MESQUITA ROSSETTO no pólo passivo da presente ação, 

eis que casada com o Sr. ADELCKE ROSSETO e devidamente qualificada 

pela parte autora. II – DA TUTELA DE URGÊNCIA É consabido que para a 

concessão da tutela de urgência faz-se imprescindível a probabilidade do 

direito pretendido e a comprovação do perigo de dano ou risco ao deslinde 

do feito, nos termos preceituados pelo art. 300, do novel Código de 

Processo Civil. Da análise perfunctória das provas colacionadas aos 

autos verifica-se que deve prosperar o pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela, consistente na averbação da presente ação nas matrículas dos 

imóveis objeto da presente lide, porquanto os requisitos para sua 

concessão se encontram configurados. Destarte, o fumus boni iuris está 

presente através dos documentos encartados aos autos, quais sejam: a) 

Mapa de georreferenciamento; b) Memorial Descritivo; c) Certidão cadeia 

dominial; d) Matrícula de imóvel n. 10.366 em nome de Ciriano Fernandes 

Rojo; e) Matrícula de imóvel n. 31.419 em nome de Adelcke Rossetto; f) 

Matrícula de imóvel n. 2.437 em nome de Adelcke Rossetto; g) Certidões. 

Por outro lado, o periculum in mora é patente diante do fato de que a parte 

requerida poderá alienar o imóvel à terceiros, sem que estes tenham 

conhecimento do presente litígio. Vale dizer que eventual alienação à 

terceiros acarretará grave prejuízo ao autor, bem como aos próprios 

terceiros. Acerca da possibilidade de averbação de ação de 

conhecimento na matricula de imóveis com o fim cautelar, colaciono o 

recente julgado: AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DE IMÓVEIS. Havendo 

indícios de que a sucessão esteja se desfazendo de seus bens, por 

medida de cautela, é de se manter a decisão agravada, que determinou a 

averbação da existência da ação de conhecimento na matrícula dos 

imóveis. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de 

Instrumento Nº 70077249548, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, 

Julgado em 27/06/2018). Além disso, até para que eventual terceiro 

adquirente não negue desconhecimento da existência da ação, entendo 

de boa cautela se averbe, à margem do registro respectivo, a 

circunstância, sem o poder de restrição à venda, estando tal providência 

abrangida pelo poder geral de cautela do art. 297 do Código de Processo 

Civil. Deste modo, porque presentes os requisitos exigidos no artigo 300 e 

297 do NCPC, defiro a tutela de urgência e determino que se proceda a 

ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO PRESENTE PROCESSO nas seguintes 

matriculas: a) Matrícula 2437, Livro 02-DI 6º Ofício do Cartório de Registro 

de Imóveis da terceira circunscrição Imobiliária de Cuiabá-MT, da 

denominada “Lote JATOBÁ”; b) Matrícula 31.419, Livro 02-Fls. 030 do 6º 

Ofício do Cartório de Registro de Imóveis da terceira circunscrição 

Imobiliária de Cuiabá-MT, da denominada “Lote JATOBÁ; c) Matrícula 

10.366, Fls. 02-AZ do 1º Ofício do Cartório de Registro de Imóveis de 

Paranatinga-MT, da denominada “Lote JATOBÁ”. Ressalto que a presente 

decisão não cria, extingue ou modifica direitos que as partes detenham 

sobre o bem, sendo que a averbação determinada possui o restrito 

objetivo de apenas informar a eventual terceiro adquirente da existência 

da ação, sem qualquer caráter de restrição à alienação. III – BUSCA DE 
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ENDEREÇOS VIA SISTEMA A parte autora requereu seja realizadas as 

pesquisas nos sistemas Renajud, Bacenjud, Infojud e Siel, com o objetivo 

de localizar endereço atualizado dos requeridos, eis que logrou êxito em 

apurá-los através dos meios os quais tem acesso. Pois bem. O artigo 319 

do CPC rege que: A petição inicial indicará: (...) II - os nomes, os 

prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; (...) § 1o Caso não disponha das 

informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, 

requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. Por sua vez, o 

artigo 256 do CPC: A citação por edital será feita: (...) II - quando ignorado, 

incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; (...) § 3o O 

réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as 

tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de 

informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de 

concessionárias de serviços públicos. Deste modo, considerando a 

natureza da ação, bem como considerando que a parte autora não ter 

logrado êxito em localizar o endereço atualizado dos requeridos, defiro o 

pedido de pesquisa nos sistemas Renajud, Bacenjud, Infojud e Siel, para 

tanto. Consigno que não sendo possível a realização das buscas na 

presente data, eis que encontramo-nos em período de suspensão de 

prazos processuais e em regime de teletrabalho, por força da 

PORTARIA-CONJUNTA N. 281, DE 07 DE ABRIL DE 2020, a consulta será 

feita tão logo possível, devendo os autos retornar conclusos para tanto. 

Se possível, os extratos estarão encartados nos autos. IV – DA 

AUDIÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO. Sobrevindo os endereços atualizados 

das partes, determino a remessa deste feito ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de 

sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do novo Código 

de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos. Assim, cite-se o polo passivo, com a faculdade 

do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Sendo infrutífera a localização de endereço atualizado das 

partes, venham-me os autos conclusos para analise do pedido de citação 

por edital, bem como para a determinação de citação dos confinantes, 

expedições de oficio e demais intimações necessárias ao prosseguimento 

deste feito. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, data inserida pelo sistema. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001375-40.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO JOSE WERLANG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS OAB - MT25953/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRIACO FERNANDES ROJO (REU)

José Rossetto Sobrinho (REU)

ADELCKE ROSSETTO (REU)

 

Processo nº 1001375-40.2019.8.11.0044 VISTO, Recebo a inicial ante a 

sua efetiva emenda. Tratam-se os presentes autos de ação de usucapião 

extraordinário proposta por ALBERTO JOSÉ WERLANG em desfavor de 

ADELCKE ROSSETO, NEUZA MESQUITA ROSSETTO, JOSÉ ROSSETO 

SOBRINHO e CIRIACO FERNANDES ROJO, todos já qualificados nos autos. 

Em síntese, o requerente narra que é legítimo possuidor de uma área de 

359, 0637 (trezentos e cinquenta e nove hectares, seiscentos e trinta e 

sete M²) desmembrada de uma área maior, por si mesmos e por seus 

antecessores há mais de dezesseis anos (16), utilizando-a, sem qualquer 

interrupção mantendo-se na posse sem oposição. Todavia, após 

georreferenciar a área adquirida, constatou que 30,6859 ha (trinta 

hectares, seis mil oitocentos e cinquenta e nove M²) se encontram na área 

de terras da denominada “LOTE JATOBÁ”, referentes à Matrícula 31.419, 

Livro 02-DI, FLS 30, lavrada no 6° Ofício Cartório de Registro de Imóveis da 

terceira circunscrição imobiliária da Comarca de Cuiabá – MT, a qual seria 

proprietário o Sr. ADELCKE ROSSETO; que 172,0468 ha (cento e setenta e 

duas hectares, quatrocentos e sessenta e oito M²) se encontram na área 

de terras da denominada “LOTE JATOBÁ”, referentes à Matrícula 2437, 

Livro 02-lavrada no 6º Ofício do Cartório de Registro de Imóveis da 

terceira circunscrição da Comarca de Cuiabá – MT, a qual também seria 

proprietário o Sr. ADELCKE ROSSETTO, e o Sr. JOSÉ ROSSETO 

SOBRINHO; que 156,3310 ha (cento e cinquenta e seis hectares, três mil 

trezentos e dez M²) se encontram na área de terras da denominada “LOTE 

JATOBÁ”, referentes à Matrícula 10.366, Livro 02-AZ, Ficha 01, lavrada 

no 1° Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca 

de Paranatinga – MT, a qual seria proprietário o Sr. CIRIACO FERNANDES 

ROJO. Nesse contexto, requer a concessão da antecipação de tutela para 

o fim de oficiar aos respectivos cartórios de registro de imóveis para que 

proceda a anotação da existência da presente ação na matrícula de cada 

imóvel objeto da presente lide, enquanto perdurar a presente lide. Com a 

exordial vieram documentos. Por fim, a parte autora requereu seja 

realizadas as pesquisas nos sistemas Renajud, Bacenjud, Infojud e Siel, 

com o objetivo de localizar endereço atualizado dos requeridos, eis que 

logrou êxito em apurá-los através dos meios os quais tem acesso. 

Vieram-me os autos conclusos. É a síntese do necessário. Fundamento e 

decido. I – INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO Ab initio, determino a 

inclusão da Sra. NEUZA MESQUITA ROSSETTO no pólo passivo da 

presente ação, eis que casada com o Sr. ADELCKE ROSSETO e 

devidamente qualificada pela parte autora. II – DA TUTELA DE URGÊNCIA É 

consabido que para a concessão da tutela de urgência faz-se 

imprescindível a probabilidade do direito pretendido e a comprovação do 

perigo de dano ou risco ao deslinde do feito, nos termos preceituados pelo 

art. 300, do novel Código de Processo Civil. Da análise perfunctória das 

provas colacionadas aos autos verifica-se que deve prosperar o pedido 

de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na averbação da 

presente ação nas matrículas dos imóveis objeto da presente lide, 

porquanto os requisitos para sua concessão se encontram configurados. 

Destarte, o fumus boni iuris está presente através dos documentos 

encartados aos autos, quais sejam: a) Certidão Regional de Engenharia e 

Agronomia do MT; b) Mapa de georreferenciamento; c) Memorial 

Descritivo; d) Certidão cadeia dominial; e) Matrícula de imóvel n. 10.366 em 

nome de Ciriano Fernandes Rojo; f) Matrícula de imóvel n. 31.419 em nome 

de Adelcke Rossetto; g) Matrícula de imóvel n. 2.437 em nome de Adelcke 

Rossetto; h) Certidões. Por outro lado, o periculum in mora é patente diante 

do fato de que a parte requerida poderá alienar o imóvel à terceiros, sem 

que estes tenham conhecimento do presente litígio. Vale dizer que 

eventual alienação à terceiros acarretará grave prejuízo ao autor, bem 

como aos próprios terceiros. Acerca da possibilidade de averbação de 

ação de conhecimento na matricula de imóveis com o fim cautelar, 

colaciono o recente julgado: AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DE IMÓVEIS. 

Havendo indícios de que a sucessão esteja se desfazendo de seus bens, 

por medida de cautela, é de se manter a decisão agravada, que 

determinou a averbação da existência da ação de conhecimento na 

matrícula dos imóveis. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70077249548, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues 

de Freitas Iserhard, Julgado em 27/06/2018). Além disso, até para que 

eventual terceiro adquirente não negue desconhecimento da existência da 

ação, entendo de boa cautela se averbe, à margem do registro respectivo, 

a circunstância, sem o poder de restrição à venda, estando tal providência 

abrangida pelo poder geral de cautela do art. 297 do Código de Processo 

Civil. Deste modo, porque presentes os requisitos exigidos no artigo 300 e 

297 do NCPC, defiro a tutela de urgência e determino que se proceda a 

ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO PRESENTE PROCESSO nas seguintes 

matriculas: a) Matrícula 2437, Livro 02-DI 6º Ofício do Cartório de Registro 

de Imóveis da terceira circunscrição Imobiliária de Cuiabá-MT, da 

denominada “Lote JATOBÁ”; b) Matrícula 31.419, Livro 02-Fls. 030 do 6º 

Ofício do Cartório de Registro de Imóveis da terceira circunscrição 

Imobiliária de Cuiabá-MT, da denominada “Lote JATOBÁ; c) Matrícula 

10.366, Fls. 02-AZ do 1º Ofício do Cartório de Registro de Imóveis de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 507 de 795



Paranatinga-MT, da denominada “Lote JATOBÁ”. Ressalto que a presente 

decisão não cria, extingue ou modifica direitos que as partes detenham 

sobre o bem, sendo que a averbação determinada possui o restrito 

objetivo de apenas informar a eventual terceiro adquirente da existência 

da ação, sem qualquer caráter de restrição à alienação. III – BUSCA DE 

ENDEREÇO VIA SISTEMA A parte autora requereu seja realizadas as 

pesquisas nos sistemas Renajud, Bacenjud, Infojud e Siel, com o objetivo 

de localizar endereço atualizado dos requeridos, eis que logrou êxito em 

apurá-los através dos meios os quais tem acesso. Pois bem. O artigo 319 

do CPC rege que: A petição inicial indicará: (...) II - os nomes, os 

prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; (...) § 1o Caso não disponha das 

informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, 

requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. Por sua vez, o 

artigo 256 do CPC: A citação por edital será feita: (...) II - quando ignorado, 

incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; (...) § 3o O 

réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as 

tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de 

informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de 

concessionárias de serviços públicos. Deste modo, considerando a 

natureza da ação, bem como considerando que a parte autora não ter 

logrado êxito em localizar o endereço atualizado dos requeridos, defiro o 

pedido de pesquisa nos sistemas Renajud, Bacenjud, Infojud e Siel, para 

tanto. Consigno que não sendo possível a realização das buscas na 

presente data, eis que encontramo-nos em período de suspensão de 

prazos processuais e em regime de teletrabalho, por força da 

PORTARIA-CONJUNTA N. 281, DE 07 DE ABRIL DE 2020, a consulta será 

feita tão logo possível, devendo os autos retornar conclusos para tanto. 

Se possível, os extratos estarão encartados nos autos. IV – DA 

AUDIÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO. Sobrevindo os endereços atualizados 

das partes, determino a remessa deste feito ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de 

sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do novo Código 

de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos. Assim, cite-se o polo passivo, com a faculdade 

do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Sendo infrutífera a localização de endereço atualizado das 

partes, venham-me os autos conclusos para analise do pedido de citação 

por edital, bem como para a determinação de citação dos confinantes, 

expedições de oficio e demais intimações necessárias ao prosseguimento 

deste feito. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, data inserida pelo sistema. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001168-41.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINE OLIVEIRA PORTO (REQUERENTE)

ALEXANDRE BRUNACCI (REQUERENTE)

FLAVIO GUIMARAES PORTO (REQUERENTE)

FRANCO LUIZ DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

FLAVIA SOUSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

EDITE GOMES DIAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

SIMONE DIAS DE OLIVEIRA BRUNACCI (REQUERENTE)

ANA CAROLINA DIAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GARCIA ANDRADE OAB - GO22141 (ADVOGADO(A))

ROMULO MOREIRA DA SILVA OAB - GO8264 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte autora acerca 

da sentença.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000813-31.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI SALETE PETROLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23083/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO estes autos, em cumprimento ao provimento n. 56/2007 -CGJ, 

itens 7.3.6 e 7.3.7, com a finalidade de intimar os advogados das partes 

acerca da audiência designada no presente feito, conforme decisão em 

anexo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000813-31.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI SALETE PETROLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23083/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000813-31.2019.811.0044 SENTENÇA VISTO, I – 

RELATÓRIO Cuidam-se os presentes autos de ação de indenização por 

danos morais e materiais ajuizada por SIRLEI SALETE PETROLI em face de 

BANCO BRADESCO S/A, ambos já devidamente qualificados nos autos. 

Narra a parte autora que é correntista do banco requerido, sendo que 

realizou contrato de aplicação financeira no dia 10.10.2018 no valor de R$ 

13.016,40 (treze mil e dezesseis reais e quarenta centavos) a ser 

resgatado quando bem entendesse sem necessidade de demais 

formalidades. Ocorre que no início do mês de fevereiro fez o primeiro 

contato com o gerente do requerido para resgatar o valor aplicado, sendo 

informado que o contrato havia desaparecido. Informa que tentou contato 

com o banco semanalmente, porém o valor não lhe foi restituído, 

oportunidade em que em 02.04.2019 fez uma notificação extrajudicial para 

o requerido, tendo sido negado o protocolo. Relata que a notificação 

extrajudicial foi recebida somente no dia 05.04.2019 oportunidade em que 

o gerente entregou proposta substitutiva ao contato “Perdido”, alegando 

que o resgate se daria de 08 a 10 dias. Ressalta que o resgate foi 

realizado somente no dia 21.05.2019. Desta feita, requereu a autora a 

procedência da ação para condenar o requerido ao pagamento de R$ 

13.016,40 (treze mil e dezesseis reais e quarenta centavos) a título de 

danos matérias e danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, pugnando, no 

mérito pela improcedência da açã. Sobreveio impugnação à contestação. 

Os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Vale ressaltar, de início, que foi preservado no presente feito a 

garantia constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo 

que não paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser 

apontada para macular o procedimento. II – DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. Verifica-se, desde logo, que o deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que as provas 

trazidas para os autos permitem de forma segura a formação do 

convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios da 

celeridade e economia processual. Isso porque mesmo cabendo às partes 

o ônus da prova (art. 373 do CPC), é o juiz quem verifica a conveniência 

de sua produção, selecionando quais as indispensáveis para a instrução 

e julgamento da lide. Assim, considerando que as partes, devidamente 

intimadas, ressaltaram não terem mais provas a produzirem, bem como o 

conjunto probatório apresentado ser suficiente para a apreciação da 

pretensão, pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao 

magistrado decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o 
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processo. Dessa forma, conheço o pedido julgando antecipadamente a 

lide nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. III – DA 

PRELIMINAR III.1. – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR Necessária se faz 

a apreciação da preliminar de falta de interesse processual, tecendo 

considerações sobre a condição da ação que se compõe de dois 

aspectos, traduzidos no binômio necessidade/utilidade ou como preferem 

alguns, necessidade/adequação. Sobre o assunto, Humberto Theodoro 

Júnior leciona: “O interesse de agir, que é instrumental e secundário, 

surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao 

interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse 

processual 'se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí 

resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da 

intervenção dos órgãos jurisdicionais'. Localiza-se o interesse processual 

não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do 

processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso 

concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma 

necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra 

naquela situação 'que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena 

de, se não o fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter 

satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)'. Vale 

dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de 

indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, 

representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o 

exercício do direito de ação” (in Curso de Processo Civil, vol. I, Rio de 

Janeiro: Forense, 1990, pág. 59). Com efeito, o interesse processual está 

presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de 

ação para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo seja 

útil sob o aspecto prático. Essa necessidade tanto pode decorrer de 

imposição legal quanto da negativa da parte ex adversa em cumprir 

espontaneamente determinada obrigação ou permitir o alcance de 

determinado resultado. O interesse processual nasce, desta feita, da 

necessidade da tutela jurisdicional do Estado, invocada pelo meio 

adequado, que determinará o resultado útil pretendido, do ponto de vista 

processual. É necessário esclarecer que a presença do interesse 

processual não determina a procedência do pedido, mas apenas viabiliza 

a apreciação do mérito, permitindo que o resultado seja útil, tanto nesse 

sentido quanto no sentido oposto, de improcedência. Desta feita, 

verifica-se que a requerente possui interesse processual, uma vez que a 

ação adotada mostra-se adequada para a apreciação do objeto em litígio, 

razão pela qual afasto a preliminar aventada. IV – DO MÉRITO De início, 

vislumbra-se que a relação jurídica existente entre as partes é de 

consumo, uma vez que a parte autora encontra-se abarcada pelo conceito 

normativo positivado nos arts. 2º c/c 17 c/c 29 da Lei nº 8.078/90 e, 

igualmente, a parte ré subsuma-se ao conceito especial do art. 3º do 

referido diploma legal. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das 

normas previstas no Código de Defesa do Consumidor - que positiva um 

núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores 

enquanto tais - notadamente a inversão do ônus da prova em favor da 

parte autora. Fixada tal premissa, adentra-se no exame dos elementos 

ensejadores da responsabilidade civil. De elementar conhecimento que a 

análise da responsabilidade civil por atos ilícitos praticados envolve a 

apuração de 04 (quatro) elementos: a conduta, um resultado danoso, nexo 

de causalidade entre aquela ação ou omissão e o dano dela resultante, e, 

por fim, um elemento subjetivo que permeie a conduta do agente, a culpa. 

A propósito, observa Maria Helena Diniz: “Para que se configure o ato 

ilícito, será imprescindível que haja: a) fato lesivo voluntário, causado pelo 

agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre 

o dano e o comportamento do agente” (in Código Civil Anotado, Saraiva, 5ª 

Ed. 1999, p. 169). Não menos cediço que a responsabilidade do 

fornecedor de produtos e serviços não é subjetiva, mas sim objetiva, ou 

seja, independe da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do 

CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o 

evidente defeito do serviço prestado e dano causado. Trata-se da 

responsabilidade fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo 

a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa. Esse 

dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de 

segurança, decorrendo a responsabilidade do simples fato de dispor-se 

alguém a realizar atividade de executar determinados serviços. Assim é 

também porque se aplicam à hipótese as regras da presunção de boa-fé 

objetiva em relação ao consumidor e a inversão do ônus da prova, em 

virtude da relação jurídica travada entre as partes ser de natureza 

consumerista, visto que a parte autora é a destinatária final dos serviços 

prestados pelas empresas requeridas, que o faz de forma contínua e 

habitual no desenvolvimento de sua atividade comercial, fazendo assim 

com que as partes se enquadrem perfeitamente nos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa 

do Consumidor, inclusive como já pacificado perante o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça através da Súmula nº 297 compete à requerida ter 

produzir prova documental capaz de demonstrar que, no presente caso 

concreto, não houve falha no serviço prestado por ela. E, sob tal 

diapasão, forte na exegese do art. 14 da Lei nº 8.078/90, salta à vista que 

a parte ré responde independentemente da existência de culpa pela 

reparação dos danos impingidos ao consumidor. A doutrina e 

jurisprudência pátria tem entendido que a responsabilidade da empresa no 

evento que causou os danos suportados pela parte requerente, ou seja, a 

manutenção indevida de seu nome nos bancos de dados restritivos de 

crédito, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto 

que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal. Nessa esteira, é necessário registrar que no caso 

vertente, em que pese a parte demandante alegue a irregularidade na 

demora do resgate da aplicação, verifica-se que sua pretensão, na 

verdade, é indenizatória pelos danos morais e materiais supostamente 

experimentados. Na espécie, a ação é parcialmente procedente. Explico. 

Em síntese, insurge-se a parte consumidora com relação à demora no 

resgate da aplicação financeira que fora investida pleiteando danos 

morais e materiais decorrentes. No caso, a parte ré deixou de trazer 

qualquer documento capaz de corroborar suas alegações ou de refutar 

as do autor, uma vez que demorou injustificadamente no repasse da 

aplicação quando fora solicitada. Noutro ponto, oportunizado o 

contraditório, o banco requerido não trouxe aos autos nenhum documento 

que demonstrasse data prevista para o resgate dos valores, de modo que 

o requerimento da parte autora deveria ter sido cumprido em prazo 

razoável. Ora, tratando-se de relação de consumo, incumbiria ao réu elidir, 

satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos 

moldes do artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil combinado com 

o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, o réu 

não se desincumbiu do ônus probatório a ele imposto, de modo a tornar 

incontroversos os fatos deduzidos pelo autor, passando-se à análise de 

seus pedidos indenizatórios. Nesse passo, quanto aos danos morais, 

conclui-se pela sua configuração, uma vez que esses existem e decorrem 

dos transtornos incomuns e anormais acometidos ao autor, causados pela 

demora excessiva e injustificada na liberação de seu crédito. Quanto aos 

critérios para fixação da indenização moral, deve-se levar em conta duas 

diretrizes diversas, a saber, a atenuação da desonra e dos transtornos 

sofridos pela parte lesada, bem como a prevenção de novas condutas da 

mesma natureza em face de outros consumidores: “(...) O valor do dano 

moral deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, não podendo ser irrisório, tampouco fonte de 

enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de 

prevenção da reincidência da conduta lesiva.'(STJ - 2ª T. - AgRg no Ag 

1259457/RJ - Rel. Min. Humberto Martins - j. 13.04.2010 DJe 27.04.2010). 

Ademais, critérios como a própria extensão e repercussão do dano, a 

condição econômico-financeira das partes e, ainda, razoabilidade e 

proporcionalidade devem ser observados: 'Agravo regimental. Recurso 

especial não admitido. Indenização. Inscrição indevida no cadastro de 

inadimplentes. Danos morais. 1. O Tribunal sopesou adequadamente o 

poderio econômico do banco e o abalo moral e social sofrido pelo 

agravado, assim como a extensão dos danos e a gravidade do ilícito 

cometido pelo agravante. Observados, na origem, os critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade. 2. Agravo regimental desprovido.' (STJ 

- 3ª T. - AgRg no Ag 406.425/DF - Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito 

- j. 03.12.2001 - DJU 18.03.2002, p. 252). Destarte, considerando a 

perturbação da tranquilidade psíquica da autora, a notória capacidade 

econômico-financeira do réu, a insistência deste na defesa da prática de 

ato lícito, bem como a prevenção de novas condutas, sopesando ainda a 

extensão e repercussão do dano, reputa-se satisfatória a quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) como tutela jurisdicional satisfatória e razoável. 

Por outro lado, não restou satisfatoriamente demonstrado os danos 

materiais alegados da autora, tendo em vista que não é razoável 

considerar outras dívidas suportadas por esta condicionada ao resgate do 
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investimento. III – DISPOSITIVO. Diante de todo o exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente 

procedente a presente ação para condenar a requerida ao pagamento de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais em 

favor do requerente, quantia a ser corrigida monetariamente pelo INPC a 

partir do arbitramento, a teor da Súmula nº 362 do STJ, acrescida de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da inscrição indevida, nos 

termos da Súmula nº 54 do STJ. Por corolário, condeno, também, a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais, nos termos do que preceitua o art. 85, § 2º, do 

NCPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Com 

o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes no prazo de 

15 (quinze) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao 

arquivo, conforme determinado no art. 1.006, da CNGC/MT. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000813-31.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI SALETE PETROLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23083/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000813-31.2019.811.0044 SENTENÇA VISTO, I – 

RELATÓRIO Cuidam-se os presentes autos de ação de indenização por 

danos morais e materiais ajuizada por SIRLEI SALETE PETROLI em face de 

BANCO BRADESCO S/A, ambos já devidamente qualificados nos autos. 

Narra a parte autora que é correntista do banco requerido, sendo que 

realizou contrato de aplicação financeira no dia 10.10.2018 no valor de R$ 

13.016,40 (treze mil e dezesseis reais e quarenta centavos) a ser 

resgatado quando bem entendesse sem necessidade de demais 

formalidades. Ocorre que no início do mês de fevereiro fez o primeiro 

contato com o gerente do requerido para resgatar o valor aplicado, sendo 

informado que o contrato havia desaparecido. Informa que tentou contato 

com o banco semanalmente, porém o valor não lhe foi restituído, 

oportunidade em que em 02.04.2019 fez uma notificação extrajudicial para 

o requerido, tendo sido negado o protocolo. Relata que a notificação 

extrajudicial foi recebida somente no dia 05.04.2019 oportunidade em que 

o gerente entregou proposta substitutiva ao contato “Perdido”, alegando 

que o resgate se daria de 08 a 10 dias. Ressalta que o resgate foi 

realizado somente no dia 21.05.2019. Desta feita, requereu a autora a 

procedência da ação para condenar o requerido ao pagamento de R$ 

13.016,40 (treze mil e dezesseis reais e quarenta centavos) a título de 

danos matérias e danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, pugnando, no 

mérito pela improcedência da açã. Sobreveio impugnação à contestação. 

Os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Vale ressaltar, de início, que foi preservado no presente feito a 

garantia constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo 

que não paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser 

apontada para macular o procedimento. II – DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. Verifica-se, desde logo, que o deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que as provas 

trazidas para os autos permitem de forma segura a formação do 

convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios da 

celeridade e economia processual. Isso porque mesmo cabendo às partes 

o ônus da prova (art. 373 do CPC), é o juiz quem verifica a conveniência 

de sua produção, selecionando quais as indispensáveis para a instrução 

e julgamento da lide. Assim, considerando que as partes, devidamente 

intimadas, ressaltaram não terem mais provas a produzirem, bem como o 

conjunto probatório apresentado ser suficiente para a apreciação da 

pretensão, pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao 

magistrado decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o 

processo. Dessa forma, conheço o pedido julgando antecipadamente a 

lide nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. III – DA 

PRELIMINAR III.1. – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR Necessária se faz 

a apreciação da preliminar de falta de interesse processual, tecendo 

considerações sobre a condição da ação que se compõe de dois 

aspectos, traduzidos no binômio necessidade/utilidade ou como preferem 

alguns, necessidade/adequação. Sobre o assunto, Humberto Theodoro 

Júnior leciona: “O interesse de agir, que é instrumental e secundário, 

surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao 

interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse 

processual 'se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí 

resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da 

intervenção dos órgãos jurisdicionais'. Localiza-se o interesse processual 

não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do 

processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso 

concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma 

necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra 

naquela situação 'que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena 

de, se não o fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter 

satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)'. Vale 

dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de 

indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, 

representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o 

exercício do direito de ação” (in Curso de Processo Civil, vol. I, Rio de 

Janeiro: Forense, 1990, pág. 59). Com efeito, o interesse processual está 

presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de 

ação para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo seja 

útil sob o aspecto prático. Essa necessidade tanto pode decorrer de 

imposição legal quanto da negativa da parte ex adversa em cumprir 

espontaneamente determinada obrigação ou permitir o alcance de 

determinado resultado. O interesse processual nasce, desta feita, da 

necessidade da tutela jurisdicional do Estado, invocada pelo meio 

adequado, que determinará o resultado útil pretendido, do ponto de vista 

processual. É necessário esclarecer que a presença do interesse 

processual não determina a procedência do pedido, mas apenas viabiliza 

a apreciação do mérito, permitindo que o resultado seja útil, tanto nesse 

sentido quanto no sentido oposto, de improcedência. Desta feita, 

verifica-se que a requerente possui interesse processual, uma vez que a 

ação adotada mostra-se adequada para a apreciação do objeto em litígio, 

razão pela qual afasto a preliminar aventada. IV – DO MÉRITO De início, 

vislumbra-se que a relação jurídica existente entre as partes é de 

consumo, uma vez que a parte autora encontra-se abarcada pelo conceito 

normativo positivado nos arts. 2º c/c 17 c/c 29 da Lei nº 8.078/90 e, 

igualmente, a parte ré subsuma-se ao conceito especial do art. 3º do 

referido diploma legal. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das 

normas previstas no Código de Defesa do Consumidor - que positiva um 

núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores 

enquanto tais - notadamente a inversão do ônus da prova em favor da 

parte autora. Fixada tal premissa, adentra-se no exame dos elementos 

ensejadores da responsabilidade civil. De elementar conhecimento que a 

análise da responsabilidade civil por atos ilícitos praticados envolve a 

apuração de 04 (quatro) elementos: a conduta, um resultado danoso, nexo 

de causalidade entre aquela ação ou omissão e o dano dela resultante, e, 

por fim, um elemento subjetivo que permeie a conduta do agente, a culpa. 

A propósito, observa Maria Helena Diniz: “Para que se configure o ato 

ilícito, será imprescindível que haja: a) fato lesivo voluntário, causado pelo 

agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre 

o dano e o comportamento do agente” (in Código Civil Anotado, Saraiva, 5ª 

Ed. 1999, p. 169). Não menos cediço que a responsabilidade do 

fornecedor de produtos e serviços não é subjetiva, mas sim objetiva, ou 

seja, independe da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do 

CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o 

evidente defeito do serviço prestado e dano causado. Trata-se da 

responsabilidade fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo 

a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa. Esse 

dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de 

segurança, decorrendo a responsabilidade do simples fato de dispor-se 

alguém a realizar atividade de executar determinados serviços. Assim é 

também porque se aplicam à hipótese as regras da presunção de boa-fé 

objetiva em relação ao consumidor e a inversão do ônus da prova, em 

virtude da relação jurídica travada entre as partes ser de natureza 
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consumerista, visto que a parte autora é a destinatária final dos serviços 

prestados pelas empresas requeridas, que o faz de forma contínua e 

habitual no desenvolvimento de sua atividade comercial, fazendo assim 

com que as partes se enquadrem perfeitamente nos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa 

do Consumidor, inclusive como já pacificado perante o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça através da Súmula nº 297 compete à requerida ter 

produzir prova documental capaz de demonstrar que, no presente caso 

concreto, não houve falha no serviço prestado por ela. E, sob tal 

diapasão, forte na exegese do art. 14 da Lei nº 8.078/90, salta à vista que 

a parte ré responde independentemente da existência de culpa pela 

reparação dos danos impingidos ao consumidor. A doutrina e 

jurisprudência pátria tem entendido que a responsabilidade da empresa no 

evento que causou os danos suportados pela parte requerente, ou seja, a 

manutenção indevida de seu nome nos bancos de dados restritivos de 

crédito, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto 

que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal. Nessa esteira, é necessário registrar que no caso 

vertente, em que pese a parte demandante alegue a irregularidade na 

demora do resgate da aplicação, verifica-se que sua pretensão, na 

verdade, é indenizatória pelos danos morais e materiais supostamente 

experimentados. Na espécie, a ação é parcialmente procedente. Explico. 

Em síntese, insurge-se a parte consumidora com relação à demora no 

resgate da aplicação financeira que fora investida pleiteando danos 

morais e materiais decorrentes. No caso, a parte ré deixou de trazer 

qualquer documento capaz de corroborar suas alegações ou de refutar 

as do autor, uma vez que demorou injustificadamente no repasse da 

aplicação quando fora solicitada. Noutro ponto, oportunizado o 

contraditório, o banco requerido não trouxe aos autos nenhum documento 

que demonstrasse data prevista para o resgate dos valores, de modo que 

o requerimento da parte autora deveria ter sido cumprido em prazo 

razoável. Ora, tratando-se de relação de consumo, incumbiria ao réu elidir, 

satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos 

moldes do artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil combinado com 

o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, o réu 

não se desincumbiu do ônus probatório a ele imposto, de modo a tornar 

incontroversos os fatos deduzidos pelo autor, passando-se à análise de 

seus pedidos indenizatórios. Nesse passo, quanto aos danos morais, 

conclui-se pela sua configuração, uma vez que esses existem e decorrem 

dos transtornos incomuns e anormais acometidos ao autor, causados pela 

demora excessiva e injustificada na liberação de seu crédito. Quanto aos 

critérios para fixação da indenização moral, deve-se levar em conta duas 

diretrizes diversas, a saber, a atenuação da desonra e dos transtornos 

sofridos pela parte lesada, bem como a prevenção de novas condutas da 

mesma natureza em face de outros consumidores: “(...) O valor do dano 

moral deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, não podendo ser irrisório, tampouco fonte de 

enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de 

prevenção da reincidência da conduta lesiva.'(STJ - 2ª T. - AgRg no Ag 

1259457/RJ - Rel. Min. Humberto Martins - j. 13.04.2010 DJe 27.04.2010). 

Ademais, critérios como a própria extensão e repercussão do dano, a 

condição econômico-financeira das partes e, ainda, razoabilidade e 

proporcionalidade devem ser observados: 'Agravo regimental. Recurso 

especial não admitido. Indenização. Inscrição indevida no cadastro de 

inadimplentes. Danos morais. 1. O Tribunal sopesou adequadamente o 

poderio econômico do banco e o abalo moral e social sofrido pelo 

agravado, assim como a extensão dos danos e a gravidade do ilícito 

cometido pelo agravante. Observados, na origem, os critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade. 2. Agravo regimental desprovido.' (STJ 

- 3ª T. - AgRg no Ag 406.425/DF - Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito 

- j. 03.12.2001 - DJU 18.03.2002, p. 252). Destarte, considerando a 

perturbação da tranquilidade psíquica da autora, a notória capacidade 

econômico-financeira do réu, a insistência deste na defesa da prática de 

ato lícito, bem como a prevenção de novas condutas, sopesando ainda a 

extensão e repercussão do dano, reputa-se satisfatória a quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) como tutela jurisdicional satisfatória e razoável. 

Por outro lado, não restou satisfatoriamente demonstrado os danos 

materiais alegados da autora, tendo em vista que não é razoável 

considerar outras dívidas suportadas por esta condicionada ao resgate do 

investimento. III – DISPOSITIVO. Diante de todo o exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente 

procedente a presente ação para condenar a requerida ao pagamento de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais em 

favor do requerente, quantia a ser corrigida monetariamente pelo INPC a 

partir do arbitramento, a teor da Súmula nº 362 do STJ, acrescida de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da inscrição indevida, nos 

termos da Súmula nº 54 do STJ. Por corolário, condeno, também, a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais, nos termos do que preceitua o art. 85, § 2º, do 

NCPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Com 

o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes no prazo de 

15 (quinze) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao 

arquivo, conforme determinado no art. 1.006, da CNGC/MT. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001335-92.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE SOUZA FRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Processo nº 1001335-92.2019.811.0044 SENTENÇA VISTO, I – 

RELATÓRIO Cuidam-se os presentes autos de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por 

GILMAR DE SOUZA FRANCO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

ambos já devidamente qualificados nos autos. Narra o autor que o 

requerido constituiu a CDA n. 201786452 num débito de R$ 2.431,58 (dois 

mil e quatrocentos trintas reais e cinquenta oito centavos). Informa que 

realizou o pagamento do débito, devidamente corrigido e acrescido de 

multa, na data 28 de março de 2018, sendo que o título fora protestado 

pelo Cartório e Serviço Notarial de Paranatinga, e até o presente momento 

o protesto não fora retirado. Desta feita, requereu a autora a procedência 

da ação para declarar a inexistência do débito e condenação do requerido 

ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. 

Preenchidos os requisitos, fora deferida a antecipação dos efeitos da 

tutela (Ref. 17342811). Devidamente citada, a requerida apresentou 

contestação, pugnando, no mérito pela improcedência da ação (Ref. 

18088867). Sobreveio impugnação à contestação à Ref. 20574608. 

Instadas a se manifestarem acerca das provas que pretenderiam produzir, 

ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. Os autos 

vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Vale ressaltar, de início, que foi preservado no presente feito a garantia 

constitucional do contraditório, além da ampla defesa, de modo que não 

paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que possa ser apontada para 

macular o procedimento. II – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

Verifica-se, desde logo, que o deslinde da controvérsia não carece de 

dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos 

permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última 

análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia 

processual. Isso porque mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 

373 do CPC), é o juiz quem verifica a conveniência de sua produção, 

selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da 

lide. Assim, considerando que as partes, devidamente intimadas, 

ressaltaram não terem mais provas a produzirem, bem como o conjunto 

probatório apresentado ser suficiente para a apreciação da pretensão, 

pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir 

a lide, conforme o estado em que se encontra o processo. Dessa forma, 

conheço o pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. III – DO MÉRITO Pleiteia o 

requerente pela declaração de inexistência de débito em relação à CDA 

formalizada pelo requerido, uma vez que mesmo esta já tendo sido 

adimplida, o título fora protestado pelo Cartório de Serviço Notarial de 

Paranatinga. De acordo com a documentação coligida na inicial, a parte 

requerente não produziu provas capazes de corroborar a afirmação de 

que permanece a cobrança de CDA já adimplida. É possível verificar do 

documento carreado na Ref. 18088871, retirado do site da Procuradoria 

Geral do Estado de Mato Grosso, que o débito objeto da CDA foi adimplido 

e baixado. Não há qualquer documento atualizado que demonstre a 

permanência da cobrança ou inscrição do débito em certidão negativa. 

Sabe-se que a irresignação da autora constitui na permanência do 

protesto da CDA, eis que, consta do documento supramencionado que 
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houve protesto do título e não houve pagamento das custas cartorárias. 

Contudo, o autor não demonstrou nos autos que o mencionado protesto 

tenha sido indevido, ou seja, que tenha ocorrido após o adimplemento da 

dívida. Neste caso, tratando-se de protesto regular, é incumbência do 

devedor, eis que é o interessado em solicitar a baixa da restrição, 

mediante o pagamento do emolumentos devidos, conforme disposto pelo 

art. 26 da Lei nº 9.492/1997. A causa de pedir reside na manutenção 

indevida do protesto de título, com fulcro no adimplemento da obrigação e, 

demora do requerido em efetivar a baixa da pendência restritiva, o que 

haveria ensejados reflexos negativos à parte autora. Em seu art. 236 da 

Constituição Federal estabelece: “Art. 236 - Os serviços notariais e de 

registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder 

Público. § 1º - Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade 

civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e 

definirá a fiscalização de seus atos pelo § 2º - Lei federal estabelecerá 

normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados 

pelos serviços notariais e de registro.” Nesse sentido a Jurisprudência, 

com destaque acrescido: “APELAÇÃO CÍVEL - DANO MORAL - DÍVIDA DE 

IPTU - PROTESTO DA CDA E INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO - PAGAMENTO COM ATRASO - REGULARIDADE DO PROTESTO 

- EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELO CREDOR - MANUTENÇÃO APÓS 

O PAGAMENTO DA DÍVIDA - BAIXA DO PROTESTO E DA INSCRIÇÃO NA 

SERASA IMPUTÁVEL AO PRÓPRIO DEVEDOR - ATO ILÍCITO INEXISTENTE - 

NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. Em caso 

de protesto já lavrado, compete ao devedor, quando da quitação da dívida, 

diligenciar a obtenção da carta de anuência de modo a apresentá-la ao 

Tabelionato para o cancelamento do ato e, consequentemente, a retirada 

do nome em órgão de restrição ao crédito, sobretudo quando o débito foi 

pago com atraso e após a notificação do protesto. Dessa forma, quitado o 

débito após a notificação do protesto do título, o seu não cancelamento, 

nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei n. 6.690/79, afasta qualquer 

responsabilização do credor por eventuais danos morais.” (TJ-SC - AC: 

633329 SC 2007.063332-9, Relator: Rui Fortes, Data de Julgamento: 

27/08/2009, Terceira Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

Apelação Cível n. , de Porto Belo) A Súmula 548 editada pelo STJ preceitua 

que “incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do 

devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a 

partir do integral e efetivo pagamento do débito”. No entanto, a regra 

aplica-se aos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA) exclusivamente 

e, não aos serviços notariais, conforme intenta a parte autora. A Lei nº 

9.492 de 10 de setembro de 1997, define competência, trata dos serviços 

concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida e dá 

outras providências. Nesse sentido, conforme previsto no art. 26, “o 

cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no 

Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado”. Desse 

modo, quando o art. 26 da Lei n.º 9.492/1997 preceitua que o 

cancelamento do registro de protesto pode ser solicitado por qualquer 

interessado, a melhor interpretação é a de que o principal interessado é o 

devedor, de forma que a ele cabe, em regra, o ônus do cancelamento. 

Logo, a súmula 548 do STJ não se aplica a baixa de protesto de títulos, 

pois a legislação vigente alusiva ao protesto de título preceitua que, após o 

pagamento efetivado, o interessado deve requerer a baixa junto ao 

Cartório Tabelionato de Protestos. Ressalte-se, portanto, que cabe ao 

devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa 

do protesto em cartório, sendo irrelevante se a relação era de consumo 

(STJ. 4ª Turma. REsp 1.195.668/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel 

Gallotti, julgado em 11/9/2012). Nos termos do Art. 26, § 5º “o 

cancelamento do registro do protesto será feito pelo Tabelião titular, por 

seus Substitutos ou por Escrevente autorizado” e, logicamente isso deve 

se operar após a solicitação do interessado, que conforme amplamente 

difundido na fundamentação, é o devedor em se tratando de protesto 

legítimo. A parte autora declarou na petição inicial que o débito fora pago 

em atraso, sendo evidente que a parte autora deu causa à inclusão do 

protesto de título pois deixou de honrar com o pagamento em tempo hábil 

e, exatamente por isso o protesto é lícito em sua origem. Consigne-se mais 

uma vez que, em se tratando de protesto de título, é indubitável que 

incumbe ao devedor do título efetuar o respectivo pagamento da dívida 

para fazer jus à respectiva baixa, mediante solicitação dele próprio e, se 

fosse necessário deveria solicitar junto ao devedor a emissão de Carta de 

Anuência para esta finalidade. De inteira pertinência ao tema versado, 

colaciono o seguinte julgado: “RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO 

CARTORÁRIO. ADIMPLEMENTO SUPERVENIENTE À APRESENTAÇÃO DO 

TÍTULO. CANCELAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. LEI Nº 9.492/97. 

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. PRETENSÃO 

CONDENATÓRIA IMPROCEDENTE. INOVAÇÃO RECURSAL INDEVIDA. 

APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.1. À luz da exegese 

do disposto no art. 517 do Código de Processo Civil, a fim de evitar 

violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, bem como a supressão 

de instância, revela-se inadmissível a inovação em sede recursal, 

vedando-se, nessa quadra, a apreciação de questões não suscitadas 

oportunamente, tais como a alegação de que teria a requerente solicitado 

à instituição financeira, um ano após a quitação, a expedição da carta de 

anuência, matéria levantada pela consumidora apenas em grau de 

recurso.2. Consoante dicção do art. 26 da Lei nº 9.492/97, o 

cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no 

Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante 

apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.3. 

Tendo sido regularmente submetido o título a protesto, posto que 

protocolizado em 13/06/2012 (fls. 30/32), ao passo que o adimplemento da 

dívida somente teria ocorrido em 14/06/2013 (fl. 33), competiria ao 

devedor, interessado precípuo, após satisfeito o crédito, diligenciar 

perante o registro público, com vistas ao cancelamento da anotação 

respectiva. Precedentes do STJ .4. Recaindo sobre o devedor o ônus de 

providenciar a baixa do protesto, cuja apresentação do título em cartório, 

pelo credor, se deu de forma legítima, quando ainda remanescia 

inadimplida a obrigação, não pode a sua prolongada manutenção ser 

considerada ato ilícito, imputável ao credor/apresentante e hábil a render 

ensejo ao dever de indenizar os danos morais alegadamente advindos de 

tal circunstância.5. Apelo parcialmente conhecido e desprovido. Arcará a 

recorrente vencida com o pagamento das custas processuais, cuja 

exigibilidade resta sobrestada, uma vez que beneficiado pela gratuidade 

de justiça, que ora se concede, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/1950. 

Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões”.

(Acórdão n.850728, 20140111029173ACJ, Relator: LUIS MARTIUS 

HOLANDA BEZERRA JUNIOR 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

do Distrito Federal, Data de Julgamento: 24/02/2015, Publicado no DJE: 

26/02/2015. Pág.: 171) Evidente que a culpa exclusiva da vítima (parte 

autora) serve para afastar por completo a imputação de responsabilidade 

do requerido, pelo que o pleito inicial improcede na íntegra, para os 

devidos fins de direito. Sem mais delongas, a ação é pela improcedência. III 

– DISPOSITIVO. Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do novel Código de Processo Civil, torno insubsistente a tutela 

antecipada concedida, revogando-a, e julgo improcedente a presente ação 

declaratória de inexistência c/c pretensão indenizatória. Por fim, condeno 

a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º). Contudo, suspendo a 

exigibilidade da cobrança, porquanto parte autora é beneficiária da 

gratuidade de justiça. Transitada em julgado, aguarde-se a manifestação 

das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual determino a remessa dos 

autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000615-57.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEVANIA RIBEIRO DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

 

VISTO, Indefiro o pedido retro, uma vez que a apresentação dos extratos 

e correção do valor da causa são de inteira diligência da parte autora, 

além do que não fora apresentado aos autos qualquer documentação que 

demonstre a negativa da empresa ao fornecimento. Concedo o prazo 

suplementar de 10 (dez) dias, para a correção ao valor da causa. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000615-57.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEVANIA RIBEIRO DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

 

VISTO, Indefiro o pedido retro, uma vez que a apresentação dos extratos 

e correção do valor da causa são de inteira diligência da parte autora, 

além do que não fora apresentado aos autos qualquer documentação que 

demonstre a negativa da empresa ao fornecimento. Concedo o prazo 

suplementar de 10 (dez) dias, para a correção ao valor da causa. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000653-40.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000653-40.2018.811.0044 SENTENÇA VISTO, I – 

RELATÓRIO Tratam-se os presentes autos de ação de busca e apreensão 

ajuizada pelo BANCO BRADESCO em face de EDERSON COSTA NANTES, 

ambos já devidamente qualificados nos autos. Narra o autor, em apertada 

síntese, que concedeu crédito ao requerido para a aquisição do automóvel 

MARCA/ VEÍCULO: DODGE ANO/MODELO: 2005/2005 MODELO: RAM 2500 

QUADCAB 4X4 5.9 COR: PRATA PLACA: DRE-1503 CHASSI: 

3D7KS28C85G801250 RENAVAM: 00856272736, contudo, o réu deixou de 

adimplir com a obrigação, importando no vencimento antecipado da dívida. 

Assim, o requerente postulou, inicialmente, pela concessão da medida 

liminar de busca e apreensão e, no mérito, pugna pela consolidação da 

posse e propriedade dos bens em seu favor. Preenchidos os requisitos, a 

liminar foi concedida à Ref. 14867337. O veículo foi apreendido e entregue 

ao requerente à Ref. 15678887. Apesar de não ter sido encontrado para 

ser citado, o requerido interpôs agravo de instrumento perante o juízo ad 

quem, o qual não foi provido pela colenda turma julgadora (Ref. 

18062993). Os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Vale ressaltar, de início, que foi preservado no 

presente feito a garantia constitucional do contraditório, além da ampla 

defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que 

possa ser apontada para macular o procedimento. II – DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. Verifica-se, desde logo, que o deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que as provas 

trazidas para os autos permitem de forma segura a formação do 

convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios da 

celeridade e economia processual. Isso porque mesmo cabendo às partes 

o ônus da prova (art. 373 do CPC), é o juiz quem verifica a conveniência 

de sua produção, selecionando quais as indispensáveis para a instrução 

e julgamento da lide. Assim, considerando que o conjunto probatório 

apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois 

constatadas as condições pertinentes, cumpre ao Magistrado decidir a 

lide, conforme o estado em que se encontra o processo. Dessa forma, 

conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do CPC. III – DA REVELIA. No presente caso, 

observa -se que o requerido interpôs agravo de instrumento na data de 

09.10.2018, entretanto, até a presente data quedou-se inerte, deixando 

transcorrer in albis o prazo para promover sua defesa, reputando-se 

assim, como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente. Nesse 

sentido: “AGRAVO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENUNCIA VAZIA. 

CUMPRIMENTO DE SENTENCA. ALEGACAO DE NULIDADE POR AUSENCIA 

DE CITACAO. INADMISSIBILIDADE. INTERPOSICAO DE AGRAVO DE 

INSTRUM ENTO ANTES DA CITACAO VALIDA. COMPARECIMENTO 

ESPONTANEO DO REU QU E SUPRE A FALTA DE CITACAO. INTELIGENCIA 

O ART. 2141 DO CPC. DEFE SA NAO APRESENTADA. REVELIA 

CARACTERIZADA. DESNECESSIDADE DE NOME AÇÃO DE CURADOR 

ESPECIAL E INTIMACAO DO REVEL SOBRE S ATOS PRATIC ADOS. 

RECURSO IMPROVIDO NESSA PARTE. 1- No caso vertente, embora não 

tenha sido citado, o réu interpôs agravo de instrumento contra a decisão 

que ordenou a desocupação do imóvel e também ingresso u nos autos 

principais para informar sua interposição, o que equivale ao 

comparecimento espontâneo preconizado no art. 214, 1, do CPC. Revelia 

c a r a c t e r i z a d a . ”  ( T J - S P  A I :  0 2 4 1 4 8 4 9 4 2 0 1 2 8 2 6 0 0 0 0  S P 

024184-94.2012.8.26.0000, RELATOR: ADILSO N DE ARAUJO, DATA DE 

JULGAMENTO: 19/02/2013, 31 CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DE 

PUBLICACAO: 19/02/2013). Neste contexto processual, em patente 

resguardo aos princípios da boa-fé processual e da cooperação, 

insculpidos nos artigos 5 e 6, do Código de Processo Civil de 2015, há que 

se considerar configurada a hipótese do art. 239, do referido diploma 

legal. O requerido, muito embora tenha interposto agravo de instrumento 

contra a decisão de que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, 

não apresentou contestação, motivo pelo qual, nos termos do art. 344, do 

NCPC, decreto-lhe os efeitos da revelia. IV– MÉRITO. Situando a tônica da 

questão posta à apreciação judicial, infere-se que o autor pretende a 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, em virtude do 

inadimplemento da requerida para com a obrigação. O instituto da 

alienação fiduciária, como sabido, contém uma relação creditícia, em que o 

devedor, que adquiriu um bem durável, conservando a posse direta, 

transfere a propriedade ao credor, sob condição resolutiva, visto que 

recuperará o domínio pleno ao satisfazer o pagamento, do valor que 

passou a ser devedor, nos termos do contrato formalizado. Orlando 

Gomes, conceitua alienação fiduciária como “o negócio jurídico pelo qual o 

devedor, para garantir o pagamento da dívida, transmite ao credor a 

propriedade de um bem, retendo-lhe a posse indireta, sob a condição 

resolutiva de saldá-la”. (in Contratos Mercantis, 8° Edição, São Paulo: 

Atlas, p.307). No negócio da alienação fiduciária em garantia o devedor 

transfere ao credor a propriedade do bem, que perdurará até que seja 

solvida a dívida. Assim, conquanto resolúvel, não se pode deixar de 

reconhecer que o credor fiduciário é o “proprietário” da coisa. Aliás, o 

Código Civil estabelece em seu art. 1.361, caput, que “considera-se 

fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, 

com escopo de garantia, transfere ao credor”. Prosseguindo, tem-se que 

o mérito da ação de busca e apreensão é integrado pelos pressupostos 

do fumus boni iuiris e do periculum in mora, conforme ensina Ovípio A. 

Baptista da Silva: “Contudo, serão os pressupostos conhecidos como 

fumus boni iuris e periculum in mora mérito da ação, ou integrarão às 

chamadas condições da ação cautelar? Afastemos, desde logo, o 

equívoco em que laboram os adeptos da chamada teoria eclética da ação, 

para quem as tais condições da ação estariam fora do meritum causae. 

Como temos reiteradas vezes afirmado, as condições da ação integram o 

mérito (cf. Direito Subjetivo, Pretensão de Direito Material e Ação, cit., pp. 

123 e segs.). Não temos, portanto, qualquer dificuldade em afirmar que os 

dois indicados pressupostos são matéria de mérito da ação cautelar 

(neste sentido, manifesta-se também Donald Armelin, Letitimidade para 

Agir no Direito Processual Civil Brasileiro, p. 7)”. (in Do processo cautelar, 

3ª ed., Forense, p. 181, sem grifos no original) Daí porque, a 

demonstração da mora da parte devedora, pelo demandante, é requisito 

essencial para a procedência do pedido de busca e apreensão 

requestado judicialmente. E, de logo, registra-se que o banco requerente 

demonstrou, à saciedade, fazer jus à procedência do pedido, já que, 

desde a peça de ingresso, trouxe à luz a mora da parte devedora quanto 

ao pagamento das prestações, conforme demonstra a notificação 

extrajudicial, apresentando, ainda, o próprio contrato de abertura de 

crédito entabulado entre as partes, o que caracteriza o fumus boni iuris 

(fls. 33/39). Cumpriu, portanto, o estabelecido pela Súmula nº 72 do 

Superior Tribunal Justiça, a qual estabelece que “a comprovação da mora 

é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 

Conveniente transcrever-se a determinação legal relativa à necessária 

comprovação da mora pelo credor fiduciário, quando do ingresso da 

demanda de busca e apreensão. Estabelece o § 2º do art. 2º do 

Decreto-lei nº 911/1969, alterado pela Lei nº 13.043/2014, que “a mora 

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário”. O escopo da lei (art. 2º, § 2º e 3º do Decreto-lei nº 

911/1969), ao exigir a comprovação documental da mora para o 

aforamento da ação de busca e apreensão, é essencialmente prevenir 

que o alienante venha a ser surpreendido com a subtração repentina dos 

bens dados em garantia sem, antes, inequivocamente cientificado, ter 

oportunidade de, desejando, saldar a dívida. Dessa forma, ainda que o 

inadimplemento das obrigações contratuais garantidas pelo pacto 

fiduciário sustente-se no simples vencimento do prazo para a satisfação 

da obrigação (pagamento), constituindo-se, assim, a mora ex re, 
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sucede-se que a busca e apreensão do bem alienado mostra-se plausível 

somente mediante a sua comprovação por um dos meios determinados em 

lei (art. 2º, § 2º do Decreto-lei nº 911/1969). Assim, o fumus boni iuris 

ficou satisfatoriamente demonstrado, uma vez que a requerida 

encontra-se em mora. Já o periculum in mora restou devidamente 

preenchido, porque o objeto da lide é suscetível de depreciação e 

detrimento, inclusive de perda do valor pactuado. Impende observar, 

também, que a parte requerente anexou ao feito planilha detalhada de 

débitos indicando todos os encargos e seus respectivos índices, o que 

possibilitou a ampla defesa da parte adversa. Logo, pretendendo a 

requerida revisar o contrato, caberia à esta indicar de forma precisa quais 

os encargos e índices indicados na dita planilha encontravam-se 

abusivos, o que não fora feito. Posta assim a questão, não é demais 

repetir que o pleito está aparelhado com o instrumento contratual que 

contém a cláusula dando o bem em garantia, transferindo ao credor o 

domínio resolúvel e a posse indireta do bem, tornando-se o devedor em 

possuidor direto e seu depositário. Resta dizer, também, que constituída a 

propriedade fiduciária, cumpre ao devedor, a suas expensas e risco, o 

uso da coisa, cabendo-lhe, pois, o emprego de todas as diligências que se 

fizerem necessárias à guarda da coisa. Essa, a determinação do inciso I 

do artigo 1.363 do Código Civil. Vejamos: “Art. 1.363. Antes de vencida a 

dívida, o devedor, a suas expensas e risco, pode usar a coisa segundo 

sua destinação, sendo obrigado, como depositário: I - a empregar na 

guarda da coisa a diligência exigida por sua natureza; II - a entregá-la ao 

credor, se a dívida não for paga no vencimento”. Observe que o referido 

artigo também estipula como dever do credor-depositário a restituição do 

bem no caso de mora no pagamento da dívida garantida. Essa, a previsão 

do inciso II do art. 1.363, já colacionado. V – DISPOSITIVO. Diante do 

exposto, com fundamento no art. 66 da Lei nº 4.728/65 e no Decreto-Lei 

nº 911/69, com fulcro, ainda, no art. 487, I do NCPC, JULGO PROCEDENTE 

a ação, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do 

autor o domínio e a posse plena e exclusiva do bem MARCA DODGE, 

ANO/MODELO: 2005/2005, MODELO: RAM 2500, QUADCAB 4X4 5.9, COR: 

PRATA, PLACA: DRE-1503 CHASSI: 3D7KS28C85G801250, RENAVAM: 

00856272736, cuja apreensão liminar torno definitiva. Oficie-se ao 

DETRAN respectivo, comunicando estar o autor autorizado a proceder à 

transferência a terceiros que indicar. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na 

forma do 85, § 2º do novel Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo, 

conforme determinado no item 6.16.29, da CNGC/MT. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000653-40.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000653-40.2018.811.0044 SENTENÇA VISTO, I – 

RELATÓRIO Tratam-se os presentes autos de ação de busca e apreensão 

ajuizada pelo BANCO BRADESCO em face de EDERSON COSTA NANTES, 

ambos já devidamente qualificados nos autos. Narra o autor, em apertada 

síntese, que concedeu crédito ao requerido para a aquisição do automóvel 

MARCA/ VEÍCULO: DODGE ANO/MODELO: 2005/2005 MODELO: RAM 2500 

QUADCAB 4X4 5.9 COR: PRATA PLACA: DRE-1503 CHASSI: 

3D7KS28C85G801250 RENAVAM: 00856272736, contudo, o réu deixou de 

adimplir com a obrigação, importando no vencimento antecipado da dívida. 

Assim, o requerente postulou, inicialmente, pela concessão da medida 

liminar de busca e apreensão e, no mérito, pugna pela consolidação da 

posse e propriedade dos bens em seu favor. Preenchidos os requisitos, a 

liminar foi concedida à Ref. 14867337. O veículo foi apreendido e entregue 

ao requerente à Ref. 15678887. Apesar de não ter sido encontrado para 

ser citado, o requerido interpôs agravo de instrumento perante o juízo ad 

quem, o qual não foi provido pela colenda turma julgadora (Ref. 

18062993). Os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Vale ressaltar, de início, que foi preservado no 

presente feito a garantia constitucional do contraditório, além da ampla 

defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer irregularidade que 

possa ser apontada para macular o procedimento. II – DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. Verifica-se, desde logo, que o deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que as provas 

trazidas para os autos permitem de forma segura a formação do 

convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios da 

celeridade e economia processual. Isso porque mesmo cabendo às partes 

o ônus da prova (art. 373 do CPC), é o juiz quem verifica a conveniência 

de sua produção, selecionando quais as indispensáveis para a instrução 

e julgamento da lide. Assim, considerando que o conjunto probatório 

apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois 

constatadas as condições pertinentes, cumpre ao Magistrado decidir a 

lide, conforme o estado em que se encontra o processo. Dessa forma, 

conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do CPC. III – DA REVELIA. No presente caso, 

observa -se que o requerido interpôs agravo de instrumento na data de 

09.10.2018, entretanto, até a presente data quedou-se inerte, deixando 

transcorrer in albis o prazo para promover sua defesa, reputando-se 

assim, como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente. Nesse 

sentido: “AGRAVO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENUNCIA VAZIA. 

CUMPRIMENTO DE SENTENCA. ALEGACAO DE NULIDADE POR AUSENCIA 

DE CITACAO. INADMISSIBILIDADE. INTERPOSICAO DE AGRAVO DE 

INSTRUM ENTO ANTES DA CITACAO VALIDA. COMPARECIMENTO 

ESPONTANEO DO REU QU E SUPRE A FALTA DE CITACAO. INTELIGENCIA 

O ART. 2141 DO CPC. DEFE SA NAO APRESENTADA. REVELIA 

CARACTERIZADA. DESNECESSIDADE DE NOME AÇÃO DE CURADOR 

ESPECIAL E INTIMACAO DO REVEL SOBRE S ATOS PRATIC ADOS. 

RECURSO IMPROVIDO NESSA PARTE. 1- No caso vertente, embora não 

tenha sido citado, o réu interpôs agravo de instrumento contra a decisão 

que ordenou a desocupação do imóvel e também ingresso u nos autos 

principais para informar sua interposição, o que equivale ao 

comparecimento espontâneo preconizado no art. 214, 1, do CPC. Revelia 

c a r a c t e r i z a d a . ”  ( T J - S P  A I :  0 2 4 1 4 8 4 9 4 2 0 1 2 8 2 6 0 0 0 0  S P 

024184-94.2012.8.26.0000, RELATOR: ADILSO N DE ARAUJO, DATA DE 

JULGAMENTO: 19/02/2013, 31 CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DE 

PUBLICACAO: 19/02/2013). Neste contexto processual, em patente 

resguardo aos princípios da boa-fé processual e da cooperação, 

insculpidos nos artigos 5 e 6, do Código de Processo Civil de 2015, há que 

se considerar configurada a hipótese do art. 239, do referido diploma 

legal. O requerido, muito embora tenha interposto agravo de instrumento 

contra a decisão de que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, 

não apresentou contestação, motivo pelo qual, nos termos do art. 344, do 

NCPC, decreto-lhe os efeitos da revelia. IV– MÉRITO. Situando a tônica da 

questão posta à apreciação judicial, infere-se que o autor pretende a 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, em virtude do 

inadimplemento da requerida para com a obrigação. O instituto da 

alienação fiduciária, como sabido, contém uma relação creditícia, em que o 

devedor, que adquiriu um bem durável, conservando a posse direta, 

transfere a propriedade ao credor, sob condição resolutiva, visto que 

recuperará o domínio pleno ao satisfazer o pagamento, do valor que 

passou a ser devedor, nos termos do contrato formalizado. Orlando 

Gomes, conceitua alienação fiduciária como “o negócio jurídico pelo qual o 

devedor, para garantir o pagamento da dívida, transmite ao credor a 

propriedade de um bem, retendo-lhe a posse indireta, sob a condição 

resolutiva de saldá-la”. (in Contratos Mercantis, 8° Edição, São Paulo: 

Atlas, p.307). No negócio da alienação fiduciária em garantia o devedor 

transfere ao credor a propriedade do bem, que perdurará até que seja 

solvida a dívida. Assim, conquanto resolúvel, não se pode deixar de 

reconhecer que o credor fiduciário é o “proprietário” da coisa. Aliás, o 

Código Civil estabelece em seu art. 1.361, caput, que “considera-se 

fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, 

com escopo de garantia, transfere ao credor”. Prosseguindo, tem-se que 

o mérito da ação de busca e apreensão é integrado pelos pressupostos 

do fumus boni iuiris e do periculum in mora, conforme ensina Ovípio A. 

Baptista da Silva: “Contudo, serão os pressupostos conhecidos como 

fumus boni iuris e periculum in mora mérito da ação, ou integrarão às 

chamadas condições da ação cautelar? Afastemos, desde logo, o 

equívoco em que laboram os adeptos da chamada teoria eclética da ação, 

para quem as tais condições da ação estariam fora do meritum causae. 
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Como temos reiteradas vezes afirmado, as condições da ação integram o 

mérito (cf. Direito Subjetivo, Pretensão de Direito Material e Ação, cit., pp. 

123 e segs.). Não temos, portanto, qualquer dificuldade em afirmar que os 

dois indicados pressupostos são matéria de mérito da ação cautelar 

(neste sentido, manifesta-se também Donald Armelin, Letitimidade para 

Agir no Direito Processual Civil Brasileiro, p. 7)”. (in Do processo cautelar, 

3ª ed., Forense, p. 181, sem grifos no original) Daí porque, a 

demonstração da mora da parte devedora, pelo demandante, é requisito 

essencial para a procedência do pedido de busca e apreensão 

requestado judicialmente. E, de logo, registra-se que o banco requerente 

demonstrou, à saciedade, fazer jus à procedência do pedido, já que, 

desde a peça de ingresso, trouxe à luz a mora da parte devedora quanto 

ao pagamento das prestações, conforme demonstra a notificação 

extrajudicial, apresentando, ainda, o próprio contrato de abertura de 

crédito entabulado entre as partes, o que caracteriza o fumus boni iuris 

(fls. 33/39). Cumpriu, portanto, o estabelecido pela Súmula nº 72 do 

Superior Tribunal Justiça, a qual estabelece que “a comprovação da mora 

é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 

Conveniente transcrever-se a determinação legal relativa à necessária 

comprovação da mora pelo credor fiduciário, quando do ingresso da 

demanda de busca e apreensão. Estabelece o § 2º do art. 2º do 

Decreto-lei nº 911/1969, alterado pela Lei nº 13.043/2014, que “a mora 

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário”. O escopo da lei (art. 2º, § 2º e 3º do Decreto-lei nº 

911/1969), ao exigir a comprovação documental da mora para o 

aforamento da ação de busca e apreensão, é essencialmente prevenir 

que o alienante venha a ser surpreendido com a subtração repentina dos 

bens dados em garantia sem, antes, inequivocamente cientificado, ter 

oportunidade de, desejando, saldar a dívida. Dessa forma, ainda que o 

inadimplemento das obrigações contratuais garantidas pelo pacto 

fiduciário sustente-se no simples vencimento do prazo para a satisfação 

da obrigação (pagamento), constituindo-se, assim, a mora ex re, 

sucede-se que a busca e apreensão do bem alienado mostra-se plausível 

somente mediante a sua comprovação por um dos meios determinados em 

lei (art. 2º, § 2º do Decreto-lei nº 911/1969). Assim, o fumus boni iuris 

ficou satisfatoriamente demonstrado, uma vez que a requerida 

encontra-se em mora. Já o periculum in mora restou devidamente 

preenchido, porque o objeto da lide é suscetível de depreciação e 

detrimento, inclusive de perda do valor pactuado. Impende observar, 

também, que a parte requerente anexou ao feito planilha detalhada de 

débitos indicando todos os encargos e seus respectivos índices, o que 

possibilitou a ampla defesa da parte adversa. Logo, pretendendo a 

requerida revisar o contrato, caberia à esta indicar de forma precisa quais 

os encargos e índices indicados na dita planilha encontravam-se 

abusivos, o que não fora feito. Posta assim a questão, não é demais 

repetir que o pleito está aparelhado com o instrumento contratual que 

contém a cláusula dando o bem em garantia, transferindo ao credor o 

domínio resolúvel e a posse indireta do bem, tornando-se o devedor em 

possuidor direto e seu depositário. Resta dizer, também, que constituída a 

propriedade fiduciária, cumpre ao devedor, a suas expensas e risco, o 

uso da coisa, cabendo-lhe, pois, o emprego de todas as diligências que se 

fizerem necessárias à guarda da coisa. Essa, a determinação do inciso I 

do artigo 1.363 do Código Civil. Vejamos: “Art. 1.363. Antes de vencida a 

dívida, o devedor, a suas expensas e risco, pode usar a coisa segundo 

sua destinação, sendo obrigado, como depositário: I - a empregar na 

guarda da coisa a diligência exigida por sua natureza; II - a entregá-la ao 

credor, se a dívida não for paga no vencimento”. Observe que o referido 

artigo também estipula como dever do credor-depositário a restituição do 

bem no caso de mora no pagamento da dívida garantida. Essa, a previsão 

do inciso II do art. 1.363, já colacionado. V – DISPOSITIVO. Diante do 

exposto, com fundamento no art. 66 da Lei nº 4.728/65 e no Decreto-Lei 

nº 911/69, com fulcro, ainda, no art. 487, I do NCPC, JULGO PROCEDENTE 

a ação, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do 

autor o domínio e a posse plena e exclusiva do bem MARCA DODGE, 

ANO/MODELO: 2005/2005, MODELO: RAM 2500, QUADCAB 4X4 5.9, COR: 

PRATA, PLACA: DRE-1503 CHASSI: 3D7KS28C85G801250, RENAVAM: 

00856272736, cuja apreensão liminar torno definitiva. Oficie-se ao 

DETRAN respectivo, comunicando estar o autor autorizado a proceder à 

transferência a terceiros que indicar. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na 

forma do 85, § 2º do novel Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo, 

conforme determinado no item 6.16.29, da CNGC/MT. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000025-17.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA RIBEIRO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA RICARDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIANY PIOVEZAN RODRIGUES DE MOURA OAB - MT24327/O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

do débito, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, bem como honorários advocatícios a serem arbitrados no 

mesmo patamar (NCPC, art. 523, § 1º), bem como para que, no mesmo 

prazo, exiba os documentos descritos na inicial, sob pena de majoração 

da multa diária já imposta. IMPULSIONO ainda para que seja intimado a 

parte executada, para que, no prazo de 10 dias, cumpra a sentença ID 

25854728, o pedido de exibição de documentos, consolidando a liminar de 

Ref. 19418514 , condenando a requerida a exibir à requerente todos os 

documentos elencados na inicial, originais ou devidamente autenticados, 

no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de pagamento de multa a qual 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1001685-46.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. P. D. S. (EXECUTADO)

 

Processo nº 1001685-46.2019.811.0044 VISTO, Tratam-se os presentes 

autos de cumprimento de sentença de obrigação de pagar alimentos, sob 

o rito da prisão civil, ajuizado por G. A. dos S.., representado por sua 

genitora SILVANA ALVES DA SILVA contra JOSÉ APARECIDO PEREIRA 

DOS SANTOS. A exequente requer a execução dos alimentos devidos 

pelo requerido, com relação aos débitos executados sob o rito da prisão. 

De trivial sabença que a legislação pátria admite a prisão civil do 

alimentante pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, quando este não 

adimplir os débitos alimentícios ou, se apresentada justificativa, esta não 

for aceita pelo magistrado (artigo 528, §3º, do Código de Processo Civil). 

Não obstante, no mesmo dispositivo legal, restou fixado pelo legislador que 

o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

corresponde até as 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo. Da mesma forma 

consta no teor da Súmula 309, do Superior Tribunal de Justiça[1]. 

Conforme consolidado pela jurisprudência pátria, fixou-se o entendimento 

de que é vedada a cumulação de ritos nos mesmos autos (prisão e 

expropriação), porém, autorizada ao exequente pleiteá-los separadamente 

em autos apartados. Com efeito, considerando que a ação versa sobre 

interesse de incapaz, bem como ante os princípios da economia 

processual e da celeridade processual, e ainda, considerando que o 

Judiciário vem passando por um momento de transição do CPC/1973 para 

o CPC/2015, determino o prosseguimento da presente ação como 

cumprimento de sentença pelo rito da prisão civil, somente em relação aos 

últimos 03 (três) meses anteriores ao ajuizamento desta ação e os que 

vierem a vencer no curso da demanda. Destarte, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias apresente aos autos 

demonstrativo de débito atualizado, se limitando a relacionar somente os 

valores referentes aos 03 (três) meses anteriores ao ajuizamento da 
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demanda, bem como aqueles que venceram a partir desse período, sob 

pena de indeferimento da inicial. Após, estando a peça instruída com 

memorial de cálculos, intime-se pessoalmente o executado para, em 3 

(três) dias, pagar o débito relativo ao período de agosto de 2019 e 

seguintes, e os que vierem a vencer no curso do processo, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, advertindo-o que somente a 

comprovação que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o 

inadimplemento, sob pena de decretar-lhe a prisão pelo prazo de 1 (um) a 

3 (três) meses, aplicando-se, no que couber, as disposições do art. 517 

do NCPC, inteligência do art. 528, §1º, NCPC. Por fim, defiro os benefícios 

da gratuidade da justiça à parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 

e arts. 98 e ss. do CPC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito 

em Substituição Legal [1] Súmula 309 - O débito alimentar que autoriza a 

prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações 

anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001120-19.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE PEIXOTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL SCHILO OAB - MT9954/O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1001120-19.2018.811.0044 VISTO, DAIANE PEIXOTO DE 

SOUZA ajuizou ação de cobrança com pedido de tutela antecipada em 

face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, alegando, em síntese, que é 

servidor público municipal e faz jus a incorporação de 11,98% no seu 

salário decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução no 

seu salário quando da conversão do cruzeiro em URV, bem como ao 

pagamento dessas diferenças a partir de 2007. O pedido de tutela 

antecipada foi indeferido (Ref. 17338929). Citado, o Município contestou a 

ação e arguiu as seguintes preliminares: a) inépcia da petição inicial; b) 

carência da ação; b) prescrição quinquenal. No mérito, alegou que com o 

autor não comprovou a dita perda salarial e que não faz jus ao direito 

postulado. Asseverou que, com a entrada em vigor da Lei Municipal nº 

035/2003, que reestruturou as carreiras dos cargos efetivos do Município, 

os valores das parcelas decorrentes de decisões administrativas e 

judiciais foram absorvidos pela nova tabela. Ao final, requereu a 

improcedência do pedido inicial e a condenação da parte autora em 

litigância de má-fé (Ref. 1898468). É a síntese do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. I – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. A 

preliminar não merece prosperar. Isso porque, a petição inicial não se 

inclui entre as hipóteses enumeradas no artigo 330, do Código de 

Processo Civil, uma vez que possui pedido e causa de pedir; da narração 

dos fatos decorre logicamente a conclusão; o pleito é determinado e os 

pedidos são compatíveis entre si. Ademais, a inicial em apreço é 

perfeitamente inteligível, pois possibilitou a parte contrária uma resposta 

integral. Conclui-se, pois, que não ocorre inépcia da inicial sob exame, 

posto que preencheu os requisitos exigidos pelos artigos 322 e 324 do 

Código de Processo Civil, tendo, inclusive, propiciado a defesa ampla da 

parte ré. Por essas razões, afasto a preliminar levantada. II – PRELIMINAR 

DE CARÊNCIA DE AÇÃO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR Necessária se 

faz a apreciação da preliminar de falta de interesse processual, tecendo 

considerações sobre a condição da ação que se compõe de dois 

aspectos, traduzidos no binômio necessidade/utilidade ou como preferem 

alguns, necessidade/adequação. Sobre o assunto, Humberto Theodoro 

Júnior leciona: “O interesse de agir, que é instrumental e secundário, 

surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao 

interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse 

processual 'se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí 

resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da 

intervenção dos órgãos jurisdicionais'. Localiza-se o interesse processual 

não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do 

processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso 

concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma 

necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra 

naquela situação 'que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena 

de, se não o fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter 

satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)'. Vale 

dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de 

indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, 

representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o 

exercício do direito de ação” (in Curso de Processo Civil, vol. I, Rio de 

Janeiro: Forense, 1990, pág. 59). Com efeito, o interesse processual está 

presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de 

ação para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo seja 

útil sob o aspecto prático. Essa necessidade tanto pode decorrer de 

imposição legal quanto da negativa da parte ex adversa em cumprir 

espontaneamente determinada obrigação ou permitir o alcance de 

determinado resultado. O interesse processual nasce, desta feita, da 

necessidade da tutela jurisdicional do Estado, invocada pelo meio 

adequado, que determinará o resultado útil pretendido, do ponto de vista 

processual. É necessário esclarecer que a presença do interesse 

processual não determina a procedência do pedido, mas apenas viabiliza 

a apreciação do mérito, permitindo que o resultado seja útil, tanto nesse 

sentido quanto no sentido oposto, de improcedência. Desta feita, não 

merece prosperar a tese do banco requerido de que a autora deveria tê-lo 

procurado para resolver a controvérsia administrativamente, tendo esta o 

direito de invocar a prestação jurisdicional para alcançar o fim pleiteado. 

Desta feita, verifica-se que os requerentes possuem interesse 

processual, uma vez que a ação anulatória mostra-se adequada para a 

apreciação do objeto em litígio, razão pela qual afasto a preliminar 

aventada. III - PRESCRIÇÃO No caso, trata-se de pretensão de percepção 

de prestações periódicas, devidas pela Fazenda Pública, a qual não negou 

o direito reclamado. Logo, a prescrição, que é quinquenal irá incidir sobre 

as parcelas em atraso, à data da propositura da ação e não sobre o direito 

em si, nos termos que dispõe a Súmula nº 85, do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: “Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação.” Assim, considerando-se que a presente ação foi proposta em 

28/10/2018 impõe-se reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 

28.10.2013. Desta feita, entende-se que o pagamento de eventuais verbas 

supostamente devidas pelo requerido deverá observar o lustro 

prescricional aplicável à Fazenda Pública, nos termos do que dispõe a 

Súmula já mencionada. Destarte, acolho a arguição de prescrição, para o 

fim de reconhecer prescrita as verbas anteriores à data de 28.10.2013, 

cinco anos antes a data da propositura da presente ação. IV - MÉRITO. O 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, posto que se 

trata de matéria de direito e não há necessidade de produzir prova em 

audiência. A autora é servidora pública municipal, no cargo de agente 

comunitária de saúde, e busca a incorporação aos seus proventos da 

diferença resultante da conversão dos vencimentos vigentes em março de 

1.994 em URV, bem como o pagamento referente à perda salarial. A 

questão está na inclusão de índice nos vencimentos do requerente, 

resultante de errônea aplicação do critério de conversão de cruzeiros 

reais em URV, determinado pela Lei nº 8.880/94. É cediço o 

posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de 

ser obrigatória a adoção dos critérios previstos na Lei n° 8.880/94 quanto 

à conversão dos vencimentos e proventos a todos os servidores 

públicos, indistintamente, sejam eles federais, distritais, estaduais ou 

municipais, uma vez que a competência legislativa para disciplinar a 

respeito de sistema monetário é privativa da União (art. 22, VI, da CF), 

Segundo o Tribunal Superior, a conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor URV quanto aos vencimentos e proventos dos 

servidores públicos, deverá observar a sistemática estabelecida na Lei n.º 

8.880/94. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO 

CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO 

COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA 

DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. 

IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. (...). 2. De acordo com 

entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos 
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proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 

22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União 

legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória. 3. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. 

Reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o 

condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos 

dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica 

diversa e que, por isso, não podem ser compensadas. 5. Recurso 

especial conhecido em parte e provido." (REsp 1.101.726/SP, Rel. Ministra 

Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 13.5.2009, DJe 

14.8.2009). Indiscutível, portanto, que os servidores do poder executivo 

municipal, também possuem o direito a receber diferença remuneratória 

resultante da aplicação errônea de critério de conversão de Cruzeiro Real 

em URV. Neste ponto, verifico que constam nos autos documentos 

necessários para a comprovação da condição de servidor público 

municipal (fls. 20/27). Quanto ao pedido de aplicação do percentual de 

11,98% no salário do autor, o mesmo devido aos servidores do judiciário, 

anoto que o pagamento desses últimos servidores sempre ocorreu, por 

força do disposto na Constituição Federal, em torno do vigésimo dia de 

cada mês, quando do repasse a que se refere o seu art. 168, o que 

acabou gerando, em época de inflação acentuada, uma considerável 

diferença no respectivo cálculo, da ordem de 11,98%. Na hipótese dos 

autos, o requerente, servidor público municipal, embora pertencentes ao 

quadro do Poder Executivo, recebe seus vencimentos em datas variáveis. 

Assim o percentual de 11,98% não pode ser aplicado de forma aleatória 

aos servidores do referido Poder, tendo em vista que, quanto a estes, não 

há sequer a presunção de que os mesmos, à época, percebiam os seus 

salários entre o dia 20 e 22 do mês, já que o Poder Executivo não se 

encontra dentre o rol de Poderes cujo repasse da dotação orçamentária 

está agendado para o dia 20 do mês pelo artigo 168 da CF, cabendo a 

verificação, em cada caso concreto, da ocorrência ou não de perda 

salarial, o que depende das datas em que efetivamente, nos meses de 

referência, ocorreram os respectivos pagamentos. No que diz respeito ao 

reajuste no percentual de 11,98%, o Superior Tribunal Federal já se 

manifestou: “RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Servidor Público 

do Poder Executivo. Vencimentos. Reajustes. 11,98%. Conversão em 

URV. Art. 168 da CF. Impossibilidade. Agravo regimental provido. 

Extraordinário conhecido e provido. Ação julgada improcedente. A 

recomposição de 11,98% na remuneração dos servidores, por erro no 

critério de conversão da URV, não se aplica aos do Poder Executivo. 

Decisão: A Turma deu provimento ao agravo regimental no agravo de 

instrumento e acolheu o agravo de instrumento para, desde logo, 

conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto 

do Relator. Unânime. 1ª Turma, 01.02.2005.” (STF - AI 394077 AgR / RJ - 

RIO DE JANEIRO AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min. 

CEZAR PELUSO Julgamento: 01/02/2005 Órgão Julgador: Primeira Turma. 

Publicação: DJ 04-03-2005 PP- 00017Parte(s) AGTE.: UNIÃO, AGDA.: 

NELLY NOVAES DE ASSUMPÇÃO MOFREITA). De outro norte, sobre a 

alegação do Município de que o autor não comprovou a efetiva perda 

salarial, obviamente que se trata de informação que deveria ser trazida 

aos autos pelo requerido de forma detalhada e individualizada na referida 

defesa, uma vez que a transformação do salário do requerente para URV 

coube à Administração Pública. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PERDAS 

SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE SEUS VENCIMENTOS EM 

REAL. DIFERENÇAS RELATIVAS A URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO 

DIREITO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 85/STJ. DIREITO AO PAGAMENTO 

DA DIFERENÇA DE 11,98%. SÚMULA Nº 22/TJPE. ÔNUS DA PROVA. 

AÇÃO DE COBRANÇA. A PROVA RECAI SOBRE O INADIMPLEMENTO. 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI 

FEDERAL Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL Nº 

11.960/09. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. 

A presente questão trata de obrigação de trato sucessivo, que se renova 

a cada mês, conforme remansoso entendimento jurisprudencial já 

consolidado pela súmula nº 85 do superior tribunal de justiça. 2. A súmula 

nº 22, do TJPE garante aos membros do legislativo, judiciário e ministério 

público, inclusive aos agentes políticos, o acréscimo do percentual de 

11,98% relativo à conversão da URV nos seus vencimentos ou proventos. 

3. De acordo com a lei federal nº 8.880/94, caberia à edilidade a 

demonstração de que não teria havido prejuízo, nos termos do art. 333, 

inciso II, do CPC, por se tratar de uma ação de cobrança, em que a prova 

deve recair sobre o inadimplemento. 4. Descabida a exigência de 

comprovação da redução nominal dos vencimentos do autor, uma vez que 

o critério de conversão de todos os salários para URV, instituído pela lei nº 

8.880/94, é regra de observância compulsória. 5. Quanto à forma de 

atualização da condenação, deve-se observar o disposto no artigo 1º-f, 

da lei federal nº 9.494/97, com redação dada pela lei federal nº 11.960/09. 

6. Recurso de agravo desprovido. 7. Decisão unânime.” (TJPE; AG-APL 

0003992-55.2010.8.17.1590; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. 

Erik de Sousa Dantas Simões; Julg. 30/04/2013; DJEPE 10/05/2013; Pág. 

196). “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA. AÇÃO 

DE COBRANÇA. URV. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DO PODER 

EXECUTIVO. VENCIMENTOS. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. 

PRESCRIÇÃO. REJEITADA. SÚMULA Nº 85 DO STJ. RELAÇÃO JURÍDICA 

DE TRATO SUCESSIVO. APLICABILIDADE NA HIPÓTESE DE PAGAMENTO 

DE VENCIMENTOS E PROVENTOS ANTES DO ÚLTIMO DIA DO MÊS DE 

REFERÊNCIA. VANTAGEM EXTENSÍVEL AOS SERVIDORES DE TODOS OS 

PODERES, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA. 

DIFERENÇA QUE DEVE SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

COMPENSAÇÃO E LIMITAÇÃO TEMPORAL. INAPLICABILIDADE. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA QUE DEVERIATER OCORRIDO O 

PAGAMENTO. JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A 

REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MANTIDOS EM 10% SOBRE A CONDENAÇÃO. I- Na ação de cobrança 

cabe à Fazenda Pública provar o fato desconstitutivo do direito em face 

dela pleiteado, vez que o ônus da prova contrária incumbe ao réu (artigo 

333, II, do CPC). II. (...).” (TJMA; Rec 0050365-85.2012.8.10.0001; Ac. 

136162/2013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva; 

Julg. 24/09/2013; DJEMA 30/09/2013). Com efeito, incumbia ao requerido, a 

teor do art. 373, II, do CPC, o ônus de produzir prova quanto à existência 

de fato modificativo ou extintivo do direito buscado pelo autor, o que não 

ocorreu. Por fim, não vislumbro na conduta processual da parte autora 

litigância de má-fé, uma vez que inocorrentes quaisquer umas das 

hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Com essas considerações, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado pela requerente em desfavor 

do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, para o fim de condenar o requerido ao 

pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro 

real para URV, a partir do período não prescrito (26/10/2013), tendo por 

base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença. Apurado o 

percentual devido, este será incorporado na remuneração do autor até o 

momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação 

remuneratória. As parcelas atrasadas deverão ser acrescidas de 

correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo Especial (IPCA-E), a partir do vencimento de cada parcela, e juros 

moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, 

contados da citação válida. Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei 

Estadual nº 7.603/01, que favorece o requerido. Quanto aos honorários 

sucumbenciais, considerando os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, até mesmo para evitar o enriquecimento sem causa, 

aplica-se ao caso a interpretação excepcional do §8º do artigo 85, do 

CPC, em detrimento do escalamento pré-determinado no §3º do mesmo 

disposto legal, tendo em vista que o valor dos honorários advocatícios 

obtidos pelo método tradicional mostra-se demasiadamente exorbitante 

(tendo por base o valor da causa). Assim, considerando que o autor 

decaiu em parte mínima do pedido, condeno o requerido ao pagamento, por 

inteiro, de honorários advocatícios em favor da Procuradoria do Município, 

que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando o pouco tempo de 

tramitação do feito, o local da prestação dos serviços (não havendo 

necessidade de deslocamento), que o Procurador trouxe boa 

fundamentação e bom direito em suas peças processuais e por não haver 

complexidade na causa, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do 

Código de Processo Civil. Sentença sujeita a reexame necessário (artigo 

496, I, do CPC), de modo que, decorrido o prazo para recurso voluntário e 

não havendo, certifiquem-se e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 
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SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REQUERIDO)

 

Processo nº 1001409-15.2019.811.0044 VISTO, IVO JOSÉ DE OLIVEIRA e 

GUIDO CONCEIÇÃO DA SILVA ajuizaram ação de cobrança com pedido de 

tutela antecipada em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, alegando, em 

síntese, que é servidor público municipal e faz jus a incorporação de 

11,98% no seu salário decorrente das diferenças financeiras geradas 

com a redução no seu salário quando da conversão do cruzeiro em URV, 

bem como ao pagamento dessas diferenças a partir de 2007. Citado, o 

requerido deixou transcorrer in albis o prazo para a apresentação de 

contestação (Ref. 30883713). É a síntese do essencial. FUNDAMENTO E 

DECIDO. II – DA REVELIA EM RELAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. 

Como cediço, revelia é a ausência de contestação no prazo lega, 

conforme artigo 344, do Código de Processo Civil. No caso em tela, a 

municipalidade, devidamente citada, deixou transcorrer in albis o prazo 

para ofertar resposta, tornando-se revel, portanto. Contudo, observo que, 

em que pese não oferecida contestação, não restam configurados os 

efeitos da revelia, pois se está a tratar de ação ajuizada contra a Fazenda 

Pública Municipal (artigo 345, inciso II, do CPC). A circunstância, 

consequentemente, se reveste de peculiaridade que inviabiliza a sanção 

da parte final do artigo 344 do CPC, isto porque não há efeito material da 

revelia nas causas em que é parte a Fazenda Pública (art. 345, II do CPC). 

O Município, que aqui figura como revel, não pode abrir mão, por 

indisponíveis, dos direitos ou do patrimônio públicos, caso em que ao autor 

cumpre fazer prova dos fatos constitutivos (CPC, artigo 373, inciso I). A 

propósito a remansosa jurisprudência pátria: “ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. EFEITOS. FAZENDA PÚBLICA. 

INAPLICABILIDADE. ART. 320, INCISO II, DO CPC. 1. Não se aplica à 

Fazenda Pública o efeito material da revelia – presunção de veracidade 

dos fatos narrados pelo autor – pois seus bens e direitos são 

considerados indisponíveis, aplicando-se o artigo 320, II, do CPC. 2. 

Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1.288.560 - MT 

(2011/0252049-6) Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 19/06/2012). (Destaquei) Todavia, no caso em apreço, em que 

pese ausentes os efeitos da revelia, a prova dos autos autoriza a 

procedência da demanda. IV - MÉRITO. O feito comporta julgamento no 

estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, posto que se trata de matéria de direito e não 

há necessidade de produzir prova em audiência. O autor é servidor 

público municipal, no cargo de motorista, e busca a incorporação aos seus 

proventos da diferença resultante da conversão dos vencimentos 

vigentes em março de 1.994 em URV, bem como o pagamento referente à 

perda salarial. A questão está na inclusão de índice nos vencimentos do 

requerente, resultante de errônea aplicação do critério de conversão de 

cruzeiros reais em URV, determinado pela Lei nº 8.880/94. É cediço o 

posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de 

ser obrigatória a adoção dos critérios previstos na Lei n° 8.880/94 quanto 

à conversão dos vencimentos e proventos a todos os servidores 

públicos, indistintamente, sejam eles federais, distritais, estaduais ou 

municipais, uma vez que a competência legislativa para disciplinar a 

respeito de sistema monetário é privativa da União (art. 22, VI, da CF), 

Segundo o Tribunal Superior, a conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor URV quanto aos vencimentos e proventos dos 

servidores públicos, deverá observar a sistemática estabelecida na Lei n.º 

8.880/94. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO 

CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO 

COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA 

DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. 

IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. (...). 2. De acordo com 

entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos 

proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 

22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União 

legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória. 3. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. 

Reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o 

condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos 

dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica 

diversa e que, por isso, não podem ser compensadas. 5. Recurso 

especial conhecido em parte e provido." (REsp 1.101.726/SP, Rel. Ministra 

Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 13.5.2009, DJe 

14.8.2009). Indiscutível, portanto, que os servidores do poder executivo 

municipal, também possuem o direito a receber diferença remuneratória 

resultante da aplicação errônea de critério de conversão de Cruzeiro Real 

em URV. Neste ponto, verifico que constam nos autos documentos 

necessários para a comprovação da condição de servidor público 

municipal. Quanto ao pedido de aplicação do percentual de 11,98% no 

salário do autor, o mesmo devido aos servidores do judiciário, anoto que o 

pagamento desses últimos servidores sempre ocorreu, por força do 

disposto na Constituição Federal, em torno do vigésimo dia de cada mês, 

quando do repasse a que se refere o seu art. 168, o que acabou gerando, 

em época de inflação acentuada, uma considerável diferença no 

respectivo cálculo, da ordem de 11,98%. Na hipótese dos autos, o 

requerente, servidor público municipal, embora pertencentes ao quadro do 

Poder Executivo, recebe seus vencimentos em datas variáveis. Assim o 

percentual de 11,98% não pode ser aplicado de forma aleatória aos 

servidores do referido Poder, tendo em vista que, quanto a estes, não há 

sequer a presunção de que os mesmos, à época, percebiam os seus 

salários entre o dia 20 e 22 do mês, já que o Poder Executivo não se 

encontra dentre o rol de Poderes cujo repasse da dotação orçamentária 

está agendado para o dia 20 do mês pelo artigo 168 da CF, cabendo a 

verificação, em cada caso concreto, da ocorrência ou não de perda 

salarial, o que depende das datas em que efetivamente, nos meses de 

referência, ocorreram os respectivos pagamentos. No que diz respeito ao 

reajuste no percentual de 11,98%, o Superior Tribunal Federal já se 

manifestou: “RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Servidor Público 

do Poder Executivo. Vencimentos. Reajustes. 11,98%. Conversão em 

URV. Art. 168 da CF. Impossibilidade. Agravo regimental provido. 

Extraordinário conhecido e provido. Ação julgada improcedente. A 

recomposição de 11,98% na remuneração dos servidores, por erro no 

critério de conversão da URV, não se aplica aos do Poder Executivo. 

Decisão: A Turma deu provimento ao agravo regimental no agravo de 

instrumento e acolheu o agravo de instrumento para, desde logo, 

conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto 

do Relator. Unânime. 1ª Turma, 01.02.2005.” (STF - AI 394077 AgR / RJ - 

RIO DE JANEIRO AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min. 

CEZAR PELUSO Julgamento: 01/02/2005 Órgão Julgador: Primeira Turma. 

Publicação: DJ 04-03-2005 PP- 00017Parte(s) AGTE.: UNIÃO, AGDA.: 

NELLY NOVAES DE ASSUMPÇÃO MOFREITA). De outro norte, sobre a 

alegação do Município de que o autor não comprovou a efetiva perda 

salarial, obviamente que se trata de informação que deveria ser trazida 

aos autos pelo requerido de forma detalhada e individualizada na referida 

defesa, uma vez que a transformação do salário do requerente para URV 

coube à Administração Pública. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PERDAS 

SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE SEUS VENCIMENTOS EM 

REAL. DIFERENÇAS RELATIVAS A URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO 

DIREITO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 85/STJ. DIREITO AO PAGAMENTO 

DA DIFERENÇA DE 11,98%. SÚMULA Nº 22/TJPE. ÔNUS DA PROVA. 

AÇÃO DE COBRANÇA. A PROVA RECAI SOBRE O INADIMPLEMENTO. 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI 

FEDERAL Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL Nº 

11.960/09. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. 

A presente questão trata de obrigação de trato sucessivo, que se renova 

a cada mês, conforme remansoso entendimento jurisprudencial já 

consolidado pela súmula nº 85 do superior tribunal de justiça. 2. A súmula 

nº 22, do TJPE garante aos membros do legislativo, judiciário e ministério 

público, inclusive aos agentes políticos, o acréscimo do percentual de 

11,98% relativo à conversão da URV nos seus vencimentos ou proventos. 

3. De acordo com a lei federal nº 8.880/94, caberia à edilidade a 

demonstração de que não teria havido prejuízo, nos termos do art. 333, 

inciso II, do CPC, por se tratar de uma ação de cobrança, em que a prova 

deve recair sobre o inadimplemento. 4. Descabida a exigência de 
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comprovação da redução nominal dos vencimentos do autor, uma vez que 

o critério de conversão de todos os salários para URV, instituído pela lei nº 

8.880/94, é regra de observância compulsória. 5. Quanto à forma de 

atualização da condenação, deve-se observar o disposto no artigo 1º-f, 

da lei federal nº 9.494/97, com redação dada pela lei federal nº 11.960/09. 

6. Recurso de agravo desprovido. 7. Decisão unânime.” (TJPE; AG-APL 

0003992-55.2010.8.17.1590; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. 

Erik de Sousa Dantas Simões; Julg. 30/04/2013; DJEPE 10/05/2013; Pág. 

196). “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA. AÇÃO 

DE COBRANÇA. URV. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DO PODER 

EXECUTIVO. VENCIMENTOS. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. 

PRESCRIÇÃO. REJEITADA. SÚMULA Nº 85 DO STJ. RELAÇÃO JURÍDICA 

DE TRATO SUCESSIVO. APLICABILIDADE NA HIPÓTESE DE PAGAMENTO 

DE VENCIMENTOS E PROVENTOS ANTES DO ÚLTIMO DIA DO MÊS DE 

REFERÊNCIA. VANTAGEM EXTENSÍVEL AOS SERVIDORES DE TODOS OS 

PODERES, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA. 

DIFERENÇA QUE DEVE SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

COMPENSAÇÃO E LIMITAÇÃO TEMPORAL. INAPLICABILIDADE. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA QUE DEVERIATER OCORRIDO O 

PAGAMENTO. JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A 

REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MANTIDOS EM 10% SOBRE A CONDENAÇÃO. I- Na ação de cobrança 

cabe à Fazenda Pública provar o fato desconstitutivo do direito em face 

dela pleiteado, vez que o ônus da prova contrária incumbe ao réu (artigo 

333, II, do CPC). II. (...).” (TJMA; Rec 0050365-85.2012.8.10.0001; Ac. 

136162/2013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva; 

Julg. 24/09/2013; DJEMA 30/09/2013). Com efeito, incumbia ao requerido, a 

teor do art. 373, II, do CPC, o ônus de produzir prova quanto à existência 

de fato modificativo ou extintivo do direito buscado pelo autor, o que não 

ocorreu. Por fim, não vislumbro na conduta processual da parte autora 

litigância de má-fé, uma vez que inocorrentes quaisquer umas das 

hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Com essas considerações, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado pelos requerentes em 

desfavor do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, para o fim de condenar o 

requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido aos cinco 

últimos anos ao ajuizamento da presente ação, tendo por base o 

percentual a ser apurado em liquidação de sentença, no percentual de 

11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pelo autor no mencionado 

período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), 

gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em 

decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos 

da requerente referido percentual. Apurado o percentual devido, este será 

incorporado na remuneração do autor até o momento em que a carreira do 

servidor passar por uma reestruturação remuneratória. As parcelas 

atrasadas deverão ser acrescidas de correção monetária, segundo o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir 

do vencimento de cada parcela, e juros moratórios equivalentes aos juros 

aplicáveis à caderneta de poupança, contados da citação válida. Sem 

custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o 

requerido. Quanto aos honorários sucumbenciais, considerando os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, até mesmo para evitar 

o enriquecimento sem causa, aplica-se ao caso a interpretação 

excepcional do §8º do artigo 85, do CPC, em detrimento do escalamento 

pré-determinado no §3º do mesmo disposto legal, tendo em vista que o 

valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método tradicional 

mostra-se demasiadamente exorbitante (tendo por base o valor da causa). 

Assim, considerando que o autor decaiu em parte mínima do pedido, 

condeno o requerido ao pagamento, por inteiro, de honorários 

advocatícios em favor da Procuradoria do Município, que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais), considerando o pouco tempo de tramitação do 

feito, o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de 

deslocamento), que o Procurador trouxe boa fundamentação e bom direito 

em suas peças processuais e por não haver complexidade na causa, 

consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil. 

Sentença sujeita a reexame necessário (artigo 496, I, do CPC), de modo 

que, decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, 

certifiquem-se e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001409-15.2019.8.11.0044
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IVO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

GUIDO DA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))
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MUNICIPIO DE PARANATINGA (REQUERIDO)

 

Processo nº 1001409-15.2019.811.0044 VISTO, IVO JOSÉ DE OLIVEIRA e 

GUIDO CONCEIÇÃO DA SILVA ajuizaram ação de cobrança com pedido de 

tutela antecipada em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, alegando, em 

síntese, que é servidor público municipal e faz jus a incorporação de 

11,98% no seu salário decorrente das diferenças financeiras geradas 

com a redução no seu salário quando da conversão do cruzeiro em URV, 

bem como ao pagamento dessas diferenças a partir de 2007. Citado, o 

requerido deixou transcorrer in albis o prazo para a apresentação de 

contestação (Ref. 30883713). É a síntese do essencial. FUNDAMENTO E 

DECIDO. II – DA REVELIA EM RELAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. 

Como cediço, revelia é a ausência de contestação no prazo lega, 

conforme artigo 344, do Código de Processo Civil. No caso em tela, a 

municipalidade, devidamente citada, deixou transcorrer in albis o prazo 

para ofertar resposta, tornando-se revel, portanto. Contudo, observo que, 

em que pese não oferecida contestação, não restam configurados os 

efeitos da revelia, pois se está a tratar de ação ajuizada contra a Fazenda 

Pública Municipal (artigo 345, inciso II, do CPC). A circunstância, 

consequentemente, se reveste de peculiaridade que inviabiliza a sanção 

da parte final do artigo 344 do CPC, isto porque não há efeito material da 

revelia nas causas em que é parte a Fazenda Pública (art. 345, II do CPC). 

O Município, que aqui figura como revel, não pode abrir mão, por 

indisponíveis, dos direitos ou do patrimônio públicos, caso em que ao autor 

cumpre fazer prova dos fatos constitutivos (CPC, artigo 373, inciso I). A 

propósito a remansosa jurisprudência pátria: “ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. EFEITOS. FAZENDA PÚBLICA. 

INAPLICABILIDADE. ART. 320, INCISO II, DO CPC. 1. Não se aplica à 

Fazenda Pública o efeito material da revelia – presunção de veracidade 

dos fatos narrados pelo autor – pois seus bens e direitos são 

considerados indisponíveis, aplicando-se o artigo 320, II, do CPC. 2. 

Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1.288.560 - MT 

(2011/0252049-6) Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 19/06/2012). (Destaquei) Todavia, no caso em apreço, em que 

pese ausentes os efeitos da revelia, a prova dos autos autoriza a 

procedência da demanda. IV - MÉRITO. O feito comporta julgamento no 

estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, posto que se trata de matéria de direito e não 

há necessidade de produzir prova em audiência. O autor é servidor 

público municipal, no cargo de motorista, e busca a incorporação aos seus 

proventos da diferença resultante da conversão dos vencimentos 

vigentes em março de 1.994 em URV, bem como o pagamento referente à 

perda salarial. A questão está na inclusão de índice nos vencimentos do 

requerente, resultante de errônea aplicação do critério de conversão de 

cruzeiros reais em URV, determinado pela Lei nº 8.880/94. É cediço o 

posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de 

ser obrigatória a adoção dos critérios previstos na Lei n° 8.880/94 quanto 

à conversão dos vencimentos e proventos a todos os servidores 

públicos, indistintamente, sejam eles federais, distritais, estaduais ou 

municipais, uma vez que a competência legislativa para disciplinar a 

respeito de sistema monetário é privativa da União (art. 22, VI, da CF), 

Segundo o Tribunal Superior, a conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor URV quanto aos vencimentos e proventos dos 

servidores públicos, deverá observar a sistemática estabelecida na Lei n.º 

8.880/94. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO 

CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO 

COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA 

DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. 

IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. (...). 2. De acordo com 

entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 
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Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos 

proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 

22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União 

legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória. 3. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. 

Reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o 

condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos 

dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica 

diversa e que, por isso, não podem ser compensadas. 5. Recurso 

especial conhecido em parte e provido." (REsp 1.101.726/SP, Rel. Ministra 

Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 13.5.2009, DJe 

14.8.2009). Indiscutível, portanto, que os servidores do poder executivo 

municipal, também possuem o direito a receber diferença remuneratória 

resultante da aplicação errônea de critério de conversão de Cruzeiro Real 

em URV. Neste ponto, verifico que constam nos autos documentos 

necessários para a comprovação da condição de servidor público 

municipal. Quanto ao pedido de aplicação do percentual de 11,98% no 

salário do autor, o mesmo devido aos servidores do judiciário, anoto que o 

pagamento desses últimos servidores sempre ocorreu, por força do 

disposto na Constituição Federal, em torno do vigésimo dia de cada mês, 

quando do repasse a que se refere o seu art. 168, o que acabou gerando, 

em época de inflação acentuada, uma considerável diferença no 

respectivo cálculo, da ordem de 11,98%. Na hipótese dos autos, o 

requerente, servidor público municipal, embora pertencentes ao quadro do 

Poder Executivo, recebe seus vencimentos em datas variáveis. Assim o 

percentual de 11,98% não pode ser aplicado de forma aleatória aos 

servidores do referido Poder, tendo em vista que, quanto a estes, não há 

sequer a presunção de que os mesmos, à época, percebiam os seus 

salários entre o dia 20 e 22 do mês, já que o Poder Executivo não se 

encontra dentre o rol de Poderes cujo repasse da dotação orçamentária 

está agendado para o dia 20 do mês pelo artigo 168 da CF, cabendo a 

verificação, em cada caso concreto, da ocorrência ou não de perda 

salarial, o que depende das datas em que efetivamente, nos meses de 

referência, ocorreram os respectivos pagamentos. No que diz respeito ao 

reajuste no percentual de 11,98%, o Superior Tribunal Federal já se 

manifestou: “RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Servidor Público 

do Poder Executivo. Vencimentos. Reajustes. 11,98%. Conversão em 

URV. Art. 168 da CF. Impossibilidade. Agravo regimental provido. 

Extraordinário conhecido e provido. Ação julgada improcedente. A 

recomposição de 11,98% na remuneração dos servidores, por erro no 

critério de conversão da URV, não se aplica aos do Poder Executivo. 

Decisão: A Turma deu provimento ao agravo regimental no agravo de 

instrumento e acolheu o agravo de instrumento para, desde logo, 

conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto 

do Relator. Unânime. 1ª Turma, 01.02.2005.” (STF - AI 394077 AgR / RJ - 

RIO DE JANEIRO AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min. 

CEZAR PELUSO Julgamento: 01/02/2005 Órgão Julgador: Primeira Turma. 

Publicação: DJ 04-03-2005 PP- 00017Parte(s) AGTE.: UNIÃO, AGDA.: 

NELLY NOVAES DE ASSUMPÇÃO MOFREITA). De outro norte, sobre a 

alegação do Município de que o autor não comprovou a efetiva perda 

salarial, obviamente que se trata de informação que deveria ser trazida 

aos autos pelo requerido de forma detalhada e individualizada na referida 

defesa, uma vez que a transformação do salário do requerente para URV 

coube à Administração Pública. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PERDAS 

SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE SEUS VENCIMENTOS EM 

REAL. DIFERENÇAS RELATIVAS A URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO 

DIREITO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 85/STJ. DIREITO AO PAGAMENTO 

DA DIFERENÇA DE 11,98%. SÚMULA Nº 22/TJPE. ÔNUS DA PROVA. 

AÇÃO DE COBRANÇA. A PROVA RECAI SOBRE O INADIMPLEMENTO. 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI 

FEDERAL Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL Nº 

11.960/09. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. 

A presente questão trata de obrigação de trato sucessivo, que se renova 

a cada mês, conforme remansoso entendimento jurisprudencial já 

consolidado pela súmula nº 85 do superior tribunal de justiça. 2. A súmula 

nº 22, do TJPE garante aos membros do legislativo, judiciário e ministério 

público, inclusive aos agentes políticos, o acréscimo do percentual de 

11,98% relativo à conversão da URV nos seus vencimentos ou proventos. 

3. De acordo com a lei federal nº 8.880/94, caberia à edilidade a 

demonstração de que não teria havido prejuízo, nos termos do art. 333, 

inciso II, do CPC, por se tratar de uma ação de cobrança, em que a prova 

deve recair sobre o inadimplemento. 4. Descabida a exigência de 

comprovação da redução nominal dos vencimentos do autor, uma vez que 

o critério de conversão de todos os salários para URV, instituído pela lei nº 

8.880/94, é regra de observância compulsória. 5. Quanto à forma de 

atualização da condenação, deve-se observar o disposto no artigo 1º-f, 

da lei federal nº 9.494/97, com redação dada pela lei federal nº 11.960/09. 

6. Recurso de agravo desprovido. 7. Decisão unânime.” (TJPE; AG-APL 

0003992-55.2010.8.17.1590; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. 

Erik de Sousa Dantas Simões; Julg. 30/04/2013; DJEPE 10/05/2013; Pág. 

196). “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA. AÇÃO 

DE COBRANÇA. URV. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DO PODER 

EXECUTIVO. VENCIMENTOS. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. 

PRESCRIÇÃO. REJEITADA. SÚMULA Nº 85 DO STJ. RELAÇÃO JURÍDICA 

DE TRATO SUCESSIVO. APLICABILIDADE NA HIPÓTESE DE PAGAMENTO 

DE VENCIMENTOS E PROVENTOS ANTES DO ÚLTIMO DIA DO MÊS DE 

REFERÊNCIA. VANTAGEM EXTENSÍVEL AOS SERVIDORES DE TODOS OS 

PODERES, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA. 

DIFERENÇA QUE DEVE SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

COMPENSAÇÃO E LIMITAÇÃO TEMPORAL. INAPLICABILIDADE. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA QUE DEVERIATER OCORRIDO O 

PAGAMENTO. JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A 

REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MANTIDOS EM 10% SOBRE A CONDENAÇÃO. I- Na ação de cobrança 

cabe à Fazenda Pública provar o fato desconstitutivo do direito em face 

dela pleiteado, vez que o ônus da prova contrária incumbe ao réu (artigo 

333, II, do CPC). II. (...).” (TJMA; Rec 0050365-85.2012.8.10.0001; Ac. 

136162/2013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva; 

Julg. 24/09/2013; DJEMA 30/09/2013). Com efeito, incumbia ao requerido, a 

teor do art. 373, II, do CPC, o ônus de produzir prova quanto à existência 

de fato modificativo ou extintivo do direito buscado pelo autor, o que não 

ocorreu. Por fim, não vislumbro na conduta processual da parte autora 

litigância de má-fé, uma vez que inocorrentes quaisquer umas das 

hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Com essas considerações, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado pelos requerentes em 

desfavor do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, para o fim de condenar o 

requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido aos cinco 

últimos anos ao ajuizamento da presente ação, tendo por base o 

percentual a ser apurado em liquidação de sentença, no percentual de 

11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pelo autor no mencionado 

período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), 

gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em 

decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos 

da requerente referido percentual. Apurado o percentual devido, este será 

incorporado na remuneração do autor até o momento em que a carreira do 

servidor passar por uma reestruturação remuneratória. As parcelas 

atrasadas deverão ser acrescidas de correção monetária, segundo o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir 

do vencimento de cada parcela, e juros moratórios equivalentes aos juros 

aplicáveis à caderneta de poupança, contados da citação válida. Sem 

custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o 

requerido. Quanto aos honorários sucumbenciais, considerando os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, até mesmo para evitar 

o enriquecimento sem causa, aplica-se ao caso a interpretação 

excepcional do §8º do artigo 85, do CPC, em detrimento do escalamento 

pré-determinado no §3º do mesmo disposto legal, tendo em vista que o 

valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método tradicional 

mostra-se demasiadamente exorbitante (tendo por base o valor da causa). 

Assim, considerando que o autor decaiu em parte mínima do pedido, 

condeno o requerido ao pagamento, por inteiro, de honorários 

advocatícios em favor da Procuradoria do Município, que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais), considerando o pouco tempo de tramitação do 

feito, o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de 

deslocamento), que o Procurador trouxe boa fundamentação e bom direito 

em suas peças processuais e por não haver complexidade na causa, 

consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil. 

Sentença sujeita a reexame necessário (artigo 496, I, do CPC), de modo 

que, decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, 
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certifiquem-se e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal
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IZAIAS FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REQUERIDO)

 

Processo nº 1001208-30.2019.811.0044 VISTO, IZAIAS FERREIRA DO 

NASCIMENTO ajuizou ação de cobrança com pedido de tutela antecipada 

em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, alegando, em síntese, que é 

servidor público municipal e faz jus a incorporação de 11,98% no seu 

salário decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução no 

seu salário quando da conversão do cruzeiro em URV, bem como ao 

pagamento dessas diferenças a partir de 2007. Citado, o requerido deixou 

transcorrer in albis o prazo para a apresentação de contestação (Ref. 

10938905). É a síntese do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. II – DA 

REVELIA EM RELAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. Como cediço, 

revelia é a ausência de contestação no prazo lega, conforme artigo 344, 

do Código de Processo Civil. No caso em tela, a municipalidade, 

devidamente citada, deixou transcorrer in albis o prazo para ofertar 

resposta, tornando-se revel, portanto. Contudo, observo que, em que 

pese não oferecida contestação, não restam configurados os efeitos da 

revelia, pois se está a tratar de ação ajuizada contra a Fazenda Pública 

Municipal (artigo 345, inciso II, do CPC). A circunstância, 

consequentemente, se reveste de peculiaridade que inviabiliza a sanção 

da parte final do artigo 344 do CPC, isto porque não há efeito material da 

revelia nas causas em que é parte a Fazenda Pública (art. 345, II do CPC). 

O Município, que aqui figura como revel, não pode abrir mão, por 

indisponíveis, dos direitos ou do patrimônio públicos, caso em que ao autor 

cumpre fazer prova dos fatos constitutivos (CPC, artigo 373, inciso I). A 

propósito a remansosa jurisprudência pátria: “ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. EFEITOS. FAZENDA PÚBLICA. 

INAPLICABILIDADE. ART. 320, INCISO II, DO CPC. 1. Não se aplica à 

Fazenda Pública o efeito material da revelia – presunção de veracidade 

dos fatos narrados pelo autor – pois seus bens e direitos são 

considerados indisponíveis, aplicando-se o artigo 320, II, do CPC. 2. 

Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1.288.560 - MT 

(2011/0252049-6) Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 19/06/2012). (Destaquei) Todavia, no caso em apreço, em que 

pese ausentes os efeitos da revelia, a prova dos autos autoriza a 

procedência da demanda. IV - MÉRITO. O feito comporta julgamento no 

estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, posto que se trata de matéria de direito e não 

há necessidade de produzir prova em audiência. O autor é servidor 

público municipal, no cargo de agente de limpeza, e busca a incorporação 

aos seus proventos da diferença resultante da conversão dos 

vencimentos vigentes em março de 1.994 em URV, bem como o 

pagamento referente à perda salarial. A questão está na inclusão de 

índice nos vencimentos do requerente, resultante de errônea aplicação do 

critério de conversão de cruzeiros reais em URV, determinado pela Lei nº 

8.880/94. É cediço o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, no sentido de ser obrigatória a adoção dos critérios previstos na 

Lei n° 8.880/94 quanto à conversão dos vencimentos e proventos a todos 

os servidores públicos, indistintamente, sejam eles federais, distritais, 

estaduais ou municipais, uma vez que a competência legislativa para 

disciplinar a respeito de sistema monetário é privativa da União (art. 22, VI, 

da CF), Segundo o Tribunal Superior, a conversão de Cruzeiros Reais 

para Unidade Real de Valor URV quanto aos vencimentos e proventos dos 

servidores públicos, deverá observar a sistemática estabelecida na Lei n.º 

8.880/94. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO 

CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO 

COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA 

DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. 

IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. (...). 2. De acordo com 

entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos 

proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 

22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União 

legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória. 3. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. 

Reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o 

condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos 

dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica 

diversa e que, por isso, não podem ser compensadas. 5. Recurso 

especial conhecido em parte e provido." (REsp 1.101.726/SP, Rel. Ministra 

Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 13.5.2009, DJe 

14.8.2009). Indiscutível, portanto, que os servidores do poder executivo 

municipal, também possuem o direito a receber diferença remuneratória 

resultante da aplicação errônea de critério de conversão de Cruzeiro Real 

em URV. Neste ponto, verifico que constam nos autos documentos 

necessários para a comprovação da condição de servidor público 

municipal. Quanto ao pedido de aplicação do percentual de 11,98% no 

salário do autor, o mesmo devido aos servidores do judiciário, anoto que o 

pagamento desses últimos servidores sempre ocorreu, por força do 

disposto na Constituição Federal, em torno do vigésimo dia de cada mês, 

quando do repasse a que se refere o seu art. 168, o que acabou gerando, 

em época de inflação acentuada, uma considerável diferença no 

respectivo cálculo, da ordem de 11,98%. Na hipótese dos autos, o 

requerente, servidor público municipal, embora pertencentes ao quadro do 

Poder Executivo, recebe seus vencimentos em datas variáveis. Assim o 

percentual de 11,98% não pode ser aplicado de forma aleatória aos 

servidores do referido Poder, tendo em vista que, quanto a estes, não há 

sequer a presunção de que os mesmos, à época, percebiam os seus 

salários entre o dia 20 e 22 do mês, já que o Poder Executivo não se 

encontra dentre o rol de Poderes cujo repasse da dotação orçamentária 

está agendado para o dia 20 do mês pelo artigo 168 da CF, cabendo a 

verificação, em cada caso concreto, da ocorrência ou não de perda 

salarial, o que depende das datas em que efetivamente, nos meses de 

referência, ocorreram os respectivos pagamentos. No que diz respeito ao 

reajuste no percentual de 11,98%, o Superior Tribunal Federal já se 

manifestou: “RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Servidor Público 

do Poder Executivo. Vencimentos. Reajustes. 11,98%. Conversão em 

URV. Art. 168 da CF. Impossibilidade. Agravo regimental provido. 

Extraordinário conhecido e provido. Ação julgada improcedente. A 

recomposição de 11,98% na remuneração dos servidores, por erro no 

critério de conversão da URV, não se aplica aos do Poder Executivo. 

Decisão: A Turma deu provimento ao agravo regimental no agravo de 

instrumento e acolheu o agravo de instrumento para, desde logo, 

conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto 

do Relator. Unânime. 1ª Turma, 01.02.2005.” (STF - AI 394077 AgR / RJ - 

RIO DE JANEIRO AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min. 

CEZAR PELUSO Julgamento: 01/02/2005 Órgão Julgador: Primeira Turma. 

Publicação: DJ 04-03-2005 PP- 00017Parte(s) AGTE.: UNIÃO, AGDA.: 

NELLY NOVAES DE ASSUMPÇÃO MOFREITA). De outro norte, sobre a 

alegação do Município de que o autor não comprovou a efetiva perda 

salarial, obviamente que se trata de informação que deveria ser trazida 

aos autos pelo requerido de forma detalhada e individualizada na referida 

defesa, uma vez que a transformação do salário do requerente para URV 

coube à Administração Pública. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PERDAS 

SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE SEUS VENCIMENTOS EM 

REAL. DIFERENÇAS RELATIVAS A URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO 

DIREITO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 85/STJ. DIREITO AO PAGAMENTO 

DA DIFERENÇA DE 11,98%. SÚMULA Nº 22/TJPE. ÔNUS DA PROVA. 

AÇÃO DE COBRANÇA. A PROVA RECAI SOBRE O INADIMPLEMENTO. 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI 

FEDERAL Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL Nº 

11.960/09. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. 

A presente questão trata de obrigação de trato sucessivo, que se renova 

a cada mês, conforme remansoso entendimento jurisprudencial já 

consolidado pela súmula nº 85 do superior tribunal de justiça. 2. A súmula 
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nº 22, do TJPE garante aos membros do legislativo, judiciário e ministério 

público, inclusive aos agentes políticos, o acréscimo do percentual de 

11,98% relativo à conversão da URV nos seus vencimentos ou proventos. 

3. De acordo com a lei federal nº 8.880/94, caberia à edilidade a 

demonstração de que não teria havido prejuízo, nos termos do art. 333, 

inciso II, do CPC, por se tratar de uma ação de cobrança, em que a prova 

deve recair sobre o inadimplemento. 4. Descabida a exigência de 

comprovação da redução nominal dos vencimentos do autor, uma vez que 

o critério de conversão de todos os salários para URV, instituído pela lei nº 

8.880/94, é regra de observância compulsória. 5. Quanto à forma de 

atualização da condenação, deve-se observar o disposto no artigo 1º-f, 

da lei federal nº 9.494/97, com redação dada pela lei federal nº 11.960/09. 

6. Recurso de agravo desprovido. 7. Decisão unânime.” (TJPE; AG-APL 

0003992-55.2010.8.17.1590; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. 

Erik de Sousa Dantas Simões; Julg. 30/04/2013; DJEPE 10/05/2013; Pág. 

196). “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA. AÇÃO 

DE COBRANÇA. URV. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DO PODER 

EXECUTIVO. VENCIMENTOS. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. 

PRESCRIÇÃO. REJEITADA. SÚMULA Nº 85 DO STJ. RELAÇÃO JURÍDICA 

DE TRATO SUCESSIVO. APLICABILIDADE NA HIPÓTESE DE PAGAMENTO 

DE VENCIMENTOS E PROVENTOS ANTES DO ÚLTIMO DIA DO MÊS DE 

REFERÊNCIA. VANTAGEM EXTENSÍVEL AOS SERVIDORES DE TODOS OS 

PODERES, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA. 

DIFERENÇA QUE DEVE SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

COMPENSAÇÃO E LIMITAÇÃO TEMPORAL. INAPLICABILIDADE. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA QUE DEVERIATER OCORRIDO O 

PAGAMENTO. JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A 

REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MANTIDOS EM 10% SOBRE A CONDENAÇÃO. I- Na ação de cobrança 

cabe à Fazenda Pública provar o fato desconstitutivo do direito em face 

dela pleiteado, vez que o ônus da prova contrária incumbe ao réu (artigo 

333, II, do CPC). II. (...).” (TJMA; Rec 0050365-85.2012.8.10.0001; Ac. 

136162/2013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva; 

Julg. 24/09/2013; DJEMA 30/09/2013). Com efeito, incumbia ao requerido, a 

teor do art. 373, II, do CPC, o ônus de produzir prova quanto à existência 

de fato modificativo ou extintivo do direito buscado pelo autor, o que não 

ocorreu. Por fim, não vislumbro na conduta processual da parte autora 

litigância de má-fé, uma vez que inocorrentes quaisquer umas das 

hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Com essas considerações, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora em 

desfavor do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, para o fim de condenar o 

requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido aos cinco 

últimos anos ao ajuizamento da presente ação, tendo por base o 

percentual a ser apurado em liquidação de sentença, no percentual de 

11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pelo autor no mencionado 

período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), 

gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em 

decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos 

da requerente referido percentual. Apurado o percentual devido, este será 

incorporado na remuneração do autor até o momento em que a carreira do 

servidor passar por uma reestruturação remuneratória. As parcelas 

atrasadas deverão ser acrescidas de correção monetária, segundo o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir 

do vencimento de cada parcela, e juros moratórios equivalentes aos juros 

aplicáveis à caderneta de poupança, contados da citação válida. Sem 

custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o 

requerido. Assim, considerando que o autor decaiu em parte mínima do 

pedido, condeno o requerido ao pagamento, por inteiro, de honorários 

advocatícios em favor da Procuradoria do Município, que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais), considerando o pouco tempo de tramitação do 

feito, o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de 

deslocamento), que o Procurador trouxe boa fundamentação e bom direito 

em suas peças processuais e por não haver complexidade na causa, 

consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil. 

Sentença sujeita a reexame necessário (artigo 496, I, do CPC), de modo 

que, decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, 

certifiquem-se e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001042-88.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA ALVES GUEDES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REQUERIDO)

 

Processo nº 1001042-88.2019.811.0044 VISTO, LUCELIA ALVES GUEDES 

DE SOUSA ajuizou ação de cobrança com pedido de tutela antecipada em 

face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, alegando, em síntese, que é 

servidor público municipal e faz jus a incorporação de 11,98% no seu 

salário decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução no 

seu salário quando da conversão do cruzeiro em URV, bem como ao 

pagamento dessas diferenças a partir de 2007. Citado, o requerido deixou 

transcorrer in albis o prazo para a apresentação de contestação (Ref. 

30488302). É a síntese do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. I – DA 

REVELIA EM RELAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. Como cediço, 

revelia é a ausência de contestação no prazo lega, conforme artigo 344, 

do Código de Processo Civil. No caso em tela, a municipalidade, 

devidamente citada, deixou transcorrer in albis o prazo para ofertar 

resposta, tornando-se revel, portanto. Contudo, observo que, em que 

pese não oferecida contestação, não restam configurados os efeitos da 

revelia, pois se está a tratar de ação ajuizada contra a Fazenda Pública 

Municipal (artigo 345, inciso II, do CPC). A circunstância, 

consequentemente, se reveste de peculiaridade que inviabiliza a sanção 

da parte final do artigo 344 do CPC, isto porque não há efeito material da 

revelia nas causas em que é parte a Fazenda Pública (art. 345, II do CPC). 

O Município, que aqui figura como revel, não pode abrir mão, por 

indisponíveis, dos direitos ou do patrimônio públicos, caso em que ao autor 

cumpre fazer prova dos fatos constitutivos (CPC, artigo 373, inciso I). A 

propósito a remansosa jurisprudência pátria: “ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. EFEITOS. FAZENDA PÚBLICA. 

INAPLICABILIDADE. ART. 320, INCISO II, DO CPC. 1. Não se aplica à 

Fazenda Pública o efeito material da revelia – presunção de veracidade 

dos fatos narrados pelo autor – pois seus bens e direitos são 

considerados indisponíveis, aplicando-se o artigo 320, II, do CPC. 2. 

Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1.288.560 - MT 

(2011/0252049-6) Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 19/06/2012). (Destaquei) Todavia, no caso em apreço, em que 

pese ausentes os efeitos da revelia, a prova dos autos autoriza a 

procedência da demanda. II - MÉRITO. O feito comporta julgamento no 

estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, posto que se trata de matéria de direito e não 

há necessidade de produzir prova em audiência. O autor é servidor 

público municipal, no cargo de professora e busca a incorporação aos 

seus proventos da diferença resultante da conversão dos vencimentos 

vigentes em março de 1.994 em URV, bem como o pagamento referente à 

perda salarial. A questão está na inclusão de índice nos vencimentos do 

requerente, resultante de errônea aplicação do critério de conversão de 

cruzeiros reais em URV, determinado pela Lei nº 8.880/94. É cediço o 

posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de 

ser obrigatória a adoção dos critérios previstos na Lei n° 8.880/94 quanto 

à conversão dos vencimentos e proventos a todos os servidores 

públicos, indistintamente, sejam eles federais, distritais, estaduais ou 

municipais, uma vez que a competência legislativa para disciplinar a 

respeito de sistema monetário é privativa da União (art. 22, VI, da CF), 

Segundo o Tribunal Superior, a conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor URV quanto aos vencimentos e proventos dos 

servidores públicos, deverá observar a sistemática estabelecida na Lei n.º 

8.880/94. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO 

CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO 

COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA 

DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. 

IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. (...). 2. De acordo com 

entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos 
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proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 

22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União 

legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória. 3. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. 

Reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o 

condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos 

dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica 

diversa e que, por isso, não podem ser compensadas. 5. Recurso 

especial conhecido em parte e provido." (REsp 1.101.726/SP, Rel. Ministra 

Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 13.5.2009, DJe 

14.8.2009). Indiscutível, portanto, que os servidores do poder executivo 

municipal, também possuem o direito a receber diferença remuneratória 

resultante da aplicação errônea de critério de conversão de Cruzeiro Real 

em URV. Neste ponto, verifico que constam nos autos documentos 

necessários para a comprovação da condição de servidor público 

municipal. Quanto ao pedido de aplicação do percentual de 11,98% no 

salário do autor, o mesmo devido aos servidores do judiciário, anoto que o 

pagamento desses últimos servidores sempre ocorreu, por força do 

disposto na Constituição Federal, em torno do vigésimo dia de cada mês, 

quando do repasse a que se refere o seu art. 168, o que acabou gerando, 

em época de inflação acentuada, uma considerável diferença no 

respectivo cálculo, da ordem de 11,98%. Na hipótese dos autos, o 

requerente, servidor público municipal, embora pertencentes ao quadro do 

Poder Executivo, recebe seus vencimentos em datas variáveis. Assim o 

percentual de 11,98% não pode ser aplicado de forma aleatória aos 

servidores do referido Poder, tendo em vista que, quanto a estes, não há 

sequer a presunção de que os mesmos, à época, percebiam os seus 

salários entre o dia 20 e 22 do mês, já que o Poder Executivo não se 

encontra dentre o rol de Poderes cujo repasse da dotação orçamentária 

está agendado para o dia 20 do mês pelo artigo 168 da CF, cabendo a 

verificação, em cada caso concreto, da ocorrência ou não de perda 

salarial, o que depende das datas em que efetivamente, nos meses de 

referência, ocorreram os respectivos pagamentos. No que diz respeito ao 

reajuste no percentual de 11,98%, o Superior Tribunal Federal já se 

manifestou: “RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Servidor Público 

do Poder Executivo. Vencimentos. Reajustes. 11,98%. Conversão em 

URV. Art. 168 da CF. Impossibilidade. Agravo regimental provido. 

Extraordinário conhecido e provido. Ação julgada improcedente. A 

recomposição de 11,98% na remuneração dos servidores, por erro no 

critério de conversão da URV, não se aplica aos do Poder Executivo. 

Decisão: A Turma deu provimento ao agravo regimental no agravo de 

instrumento e acolheu o agravo de instrumento para, desde logo, 

conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto 

do Relator. Unânime. 1ª Turma, 01.02.2005.” (STF - AI 394077 AgR / RJ - 

RIO DE JANEIRO AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min. 

CEZAR PELUSO Julgamento: 01/02/2005 Órgão Julgador: Primeira Turma. 

Publicação: DJ 04-03-2005 PP- 00017Parte(s) AGTE.: UNIÃO, AGDA.: 

NELLY NOVAES DE ASSUMPÇÃO MOFREITA). De outro norte, sobre a 

alegação do Município de que o autor não comprovou a efetiva perda 

salarial, obviamente que se trata de informação que deveria ser trazida 

aos autos pelo requerido de forma detalhada e individualizada na referida 

defesa, uma vez que a transformação do salário do requerente para URV 

coube à Administração Pública. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PERDAS 

SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE SEUS VENCIMENTOS EM 

REAL. DIFERENÇAS RELATIVAS A URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO 

DIREITO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 85/STJ. DIREITO AO PAGAMENTO 

DA DIFERENÇA DE 11,98%. SÚMULA Nº 22/TJPE. ÔNUS DA PROVA. 

AÇÃO DE COBRANÇA. A PROVA RECAI SOBRE O INADIMPLEMENTO. 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI 

FEDERAL Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL Nº 

11.960/09. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. 

A presente questão trata de obrigação de trato sucessivo, que se renova 

a cada mês, conforme remansoso entendimento jurisprudencial já 

consolidado pela súmula nº 85 do superior tribunal de justiça. 2. A súmula 

nº 22, do TJPE garante aos membros do legislativo, judiciário e ministério 

público, inclusive aos agentes políticos, o acréscimo do percentual de 

11,98% relativo à conversão da URV nos seus vencimentos ou proventos. 

3. De acordo com a lei federal nº 8.880/94, caberia à edilidade a 

demonstração de que não teria havido prejuízo, nos termos do art. 333, 

inciso II, do CPC, por se tratar de uma ação de cobrança, em que a prova 

deve recair sobre o inadimplemento. 4. Descabida a exigência de 

comprovação da redução nominal dos vencimentos do autor, uma vez que 

o critério de conversão de todos os salários para URV, instituído pela lei nº 

8.880/94, é regra de observância compulsória. 5. Quanto à forma de 

atualização da condenação, deve-se observar o disposto no artigo 1º-f, 

da lei federal nº 9.494/97, com redação dada pela lei federal nº 11.960/09. 

6. Recurso de agravo desprovido. 7. Decisão unânime.” (TJPE; AG-APL 

0003992-55.2010.8.17.1590; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. 

Erik de Sousa Dantas Simões; Julg. 30/04/2013; DJEPE 10/05/2013; Pág. 

196). “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA. AÇÃO 

DE COBRANÇA. URV. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DO PODER 

EXECUTIVO. VENCIMENTOS. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. 

PRESCRIÇÃO. REJEITADA. SÚMULA Nº 85 DO STJ. RELAÇÃO JURÍDICA 

DE TRATO SUCESSIVO. APLICABILIDADE NA HIPÓTESE DE PAGAMENTO 

DE VENCIMENTOS E PROVENTOS ANTES DO ÚLTIMO DIA DO MÊS DE 

REFERÊNCIA. VANTAGEM EXTENSÍVEL AOS SERVIDORES DE TODOS OS 

PODERES, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA. 

DIFERENÇA QUE DEVE SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

COMPENSAÇÃO E LIMITAÇÃO TEMPORAL. INAPLICABILIDADE. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA QUE DEVERIATER OCORRIDO O 

PAGAMENTO. JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A 

REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MANTIDOS EM 10% SOBRE A CONDENAÇÃO. I- Na ação de cobrança 

cabe à Fazenda Pública provar o fato desconstitutivo do direito em face 

dela pleiteado, vez que o ônus da prova contrária incumbe ao réu (artigo 

333, II, do CPC). II. (...).” (TJMA; Rec 0050365-85.2012.8.10.0001; Ac. 

136162/2013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva; 

Julg. 24/09/2013; DJEMA 30/09/2013). Com efeito, incumbia ao requerido, a 

teor do art. 373, II, do CPC, o ônus de produzir prova quanto à existência 

de fato modificativo ou extintivo do direito buscado pelo autor, o que não 

ocorreu. Por fim, não vislumbro na conduta processual da parte autora 

litigância de má-fé, uma vez que inocorrentes quaisquer umas das 

hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Com essas considerações, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora em 

desfavor do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, para o fim de condenar o 

requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido aos cinco 

últimos anos ao ajuizamento da presente ação, tendo por base o 

percentual a ser apurado em liquidação de sentença, no percentual de 

11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pelo autor no mencionado 

período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), 

gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em 

decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos 

da requerente referido percentual. Apurado o percentual devido, este será 

incorporado na remuneração do autor até o momento em que a carreira do 

servidor passar por uma reestruturação remuneratória. As parcelas 

atrasadas deverão ser acrescidas de correção monetária, segundo o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir 

do vencimento de cada parcela, e juros moratórios equivalentes aos juros 

aplicáveis à caderneta de poupança, contados da citação válida. Sem 

custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o 

requerido. Assim, considerando que o autor decaiu em parte mínima do 

pedido, condeno o requerido ao pagamento, por inteiro, de honorários 

advocatícios em favor da Procuradoria do Município, que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais), considerando o pouco tempo de tramitação do 

feito, o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de 

deslocamento), que o Procurador trouxe boa fundamentação e bom direito 

em suas peças processuais e por não haver complexidade na causa, 

consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil. 

Sentença sujeita a reexame necessário (artigo 496, I, do CPC), de modo 

que, decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, 

certifiquem-se e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000264-21.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSANA DE SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado Mato Grosso (REQUERIDO)

 

Processo nº 1000264-21.2019.811.0044 I – RELATÓRIO VISTO, MARIA 

ROSANA DE SOUZA ajuizou ação de cobrança com pedido de tutela 

antecipada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em 

síntese, que é servidor público municipal e faz jus a incorporação de 

11,98% no seu salário decorrente das diferenças financeiras geradas 

com a redução no seu salário quando da conversão do cruzeiro em URV, 

bem como ao pagamento dessas diferenças a partir de 2007. Citado, o 

requerido apresentou contestação à Ref. 27255747, apresentando 

preliminar de prescrição. É a síntese do essencial. FUNDAMENTO E 

DECIDO. II - PRESCRIÇÃO No caso, trata-se de pretensão de percepção de 

prestações periódicas, devidas pela Fazenda Pública, a qual não negou o 

direito reclamado. Logo, a prescrição, que é quinquenal irá incidir sobre as 

parcelas em atraso, à data da propositura da ação e não sobre o direito 

em si, nos termos que dispõe a Súmula nº 85, do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: “Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação.” Assim, considerando-se que a presente ação foi proposta em 

11.03.2019 impõe-se reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 

11.03.2014. Desta feita, entende-se que o pagamento de eventuais verbas 

supostamente devidas pelo requerido deverá observar o lustro 

prescricional aplicável à Fazenda Pública, nos termos do que dispõe a 

Súmula já mencionada. Destarte, acolho a arguição de prescrição, para o 

fim de reconhecer prescrita as verbas anteriores à data de 11.03.2014, 

cinco anos antes a data da propositura da presente ação. III - MÉRITO. O 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, posto que se 

trata de matéria de direito e não há necessidade de produzir prova em 

audiência. O autor é servidor público estadual, no cargo de profissional da 

educação básica e busca a incorporação aos seus proventos da 

diferença resultante da conversão dos vencimentos vigentes em março de 

1.994 em URV, bem como o pagamento referente à perda salarial. A 

questão está na inclusão de índice nos vencimentos do requerente, 

resultante de errônea aplicação do critério de conversão de cruzeiros 

reais em URV, determinado pela Lei nº 8.880/94. É cediço o 

posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de 

ser obrigatória a adoção dos critérios previstos na Lei n° 8.880/94 quanto 

à conversão dos vencimentos e proventos a todos os servidores 

públicos, indistintamente, sejam eles federais, distritais, estaduais ou 

municipais, uma vez que a competência legislativa para disciplinar a 

respeito de sistema monetário é privativa da União (art. 22, VI, da CF), 

Segundo o Tribunal Superior, a conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor URV quanto aos vencimentos e proventos dos 

servidores públicos, deverá observar a sistemática estabelecida na Lei n.º 

8.880/94. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO 

CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO 

COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA 

DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. 

IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. (...). 2. De acordo com 

entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos 

proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 

22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União 

legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória. 3. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. 

Reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o 

condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos 

dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica 

diversa e que, por isso, não podem ser compensadas. 5. Recurso 

especial conhecido em parte e provido." (REsp 1.101.726/SP, Rel. Ministra 

Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 13.5.2009, DJe 

14.8.2009). Indiscutível, portanto, que os servidores do poder executivo 

municipal, também possuem o direito a receber diferença remuneratória 

resultante da aplicação errônea de critério de conversão de Cruzeiro Real 

em URV. Neste ponto, verifico que constam nos autos documentos 

necessários para a comprovação da condição de servidor público 

municipal. Quanto ao pedido de aplicação do percentual de 11,98% no 

salário do autor, o mesmo devido aos servidores do judiciário, anoto que o 

pagamento desses últimos servidores sempre ocorreu, por força do 

disposto na Constituição Federal, em torno do vigésimo dia de cada mês, 

quando do repasse a que se refere o seu art. 168, o que acabou gerando, 

em época de inflação acentuada, uma considerável diferença no 

respectivo cálculo, da ordem de 11,98%. Na hipótese dos autos, o 

requerente, servidor público municipal, embora pertencentes ao quadro do 

Poder Executivo, recebe seus vencimentos em datas variáveis. Assim o 

percentual de 11,98% não pode ser aplicado de forma aleatória aos 

servidores do referido Poder, tendo em vista que, quanto a estes, não há 

sequer a presunção de que os mesmos, à época, percebiam os seus 

salários entre o dia 20 e 22 do mês, já que o Poder Executivo não se 

encontra dentre o rol de Poderes cujo repasse da dotação orçamentária 

está agendado para o dia 20 do mês pelo artigo 168 da CF, cabendo a 

verificação, em cada caso concreto, da ocorrência ou não de perda 

salarial, o que depende das datas em que efetivamente, nos meses de 

referência, ocorreram os respectivos pagamentos. No que diz respeito ao 

reajuste no percentual de 11,98%, o Superior Tribunal Federal já se 

manifestou: “RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Servidor Público 

do Poder Executivo. Vencimentos. Reajustes. 11,98%. Conversão em 

URV. Art. 168 da CF. Impossibilidade. Agravo regimental provido. 

Extraordinário conhecido e provido. Ação julgada improcedente. A 

recomposição de 11,98% na remuneração dos servidores, por erro no 

critério de conversão da URV, não se aplica aos do Poder Executivo. 

Decisão: A Turma deu provimento ao agravo regimental no agravo de 

instrumento e acolheu o agravo de instrumento para, desde logo, 

conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto 

do Relator. Unânime. 1ª Turma, 01.02.2005.” (STF - AI 394077 AgR / RJ - 

RIO DE JANEIRO AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min. 

CEZAR PELUSO Julgamento: 01/02/2005 Órgão Julgador: Primeira Turma. 

Publicação: DJ 04-03-2005 PP- 00017Parte(s) AGTE.: UNIÃO, AGDA.: 

NELLY NOVAES DE ASSUMPÇÃO MOFREITA). De outro norte, sobre a 

alegação do Município de que o autor não comprovou a efetiva perda 

salarial, obviamente que se trata de informação que deveria ser trazida 

aos autos pelo requerido de forma detalhada e individualizada na referida 

defesa, uma vez que a transformação do salário do requerente para URV 

coube à Administração Pública. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PERDAS 

SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE SEUS VENCIMENTOS EM 

REAL. DIFERENÇAS RELATIVAS A URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO 

DIREITO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 85/STJ. DIREITO AO PAGAMENTO 

DA DIFERENÇA DE 11,98%. SÚMULA Nº 22/TJPE. ÔNUS DA PROVA. 

AÇÃO DE COBRANÇA. A PROVA RECAI SOBRE O INADIMPLEMENTO. 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI 

FEDERAL Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL Nº 

11.960/09. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. 

A presente questão trata de obrigação de trato sucessivo, que se renova 

a cada mês, conforme remansoso entendimento jurisprudencial já 

consolidado pela súmula nº 85 do superior tribunal de justiça. 2. A súmula 

nº 22, do TJPE garante aos membros do legislativo, judiciário e ministério 

público, inclusive aos agentes políticos, o acréscimo do percentual de 

11,98% relativo à conversão da URV nos seus vencimentos ou proventos. 

3. De acordo com a lei federal nº 8.880/94, caberia à edilidade a 

demonstração de que não teria havido prejuízo, nos termos do art. 333, 

inciso II, do CPC, por se tratar de uma ação de cobrança, em que a prova 

deve recair sobre o inadimplemento. 4. Descabida a exigência de 

comprovação da redução nominal dos vencimentos do autor, uma vez que 

o critério de conversão de todos os salários para URV, instituído pela lei nº 

8.880/94, é regra de observância compulsória. 5. Quanto à forma de 

atualização da condenação, deve-se observar o disposto no artigo 1º-f, 

da lei federal nº 9.494/97, com redação dada pela lei federal nº 11.960/09. 

6. Recurso de agravo desprovido. 7. Decisão unânime.” (TJPE; AG-APL 

0003992-55.2010.8.17.1590; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. 

Erik de Sousa Dantas Simões; Julg. 30/04/2013; DJEPE 10/05/2013; Pág. 
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196). “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA. AÇÃO 

DE COBRANÇA. URV. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DO PODER 

EXECUTIVO. VENCIMENTOS. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. 

PRESCRIÇÃO. REJEITADA. SÚMULA Nº 85 DO STJ. RELAÇÃO JURÍDICA 

DE TRATO SUCESSIVO. APLICABILIDADE NA HIPÓTESE DE PAGAMENTO 

DE VENCIMENTOS E PROVENTOS ANTES DO ÚLTIMO DIA DO MÊS DE 

REFERÊNCIA. VANTAGEM EXTENSÍVEL AOS SERVIDORES DE TODOS OS 

PODERES, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA. 

DIFERENÇA QUE DEVE SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

COMPENSAÇÃO E LIMITAÇÃO TEMPORAL. INAPLICABILIDADE. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA QUE DEVERIATER OCORRIDO O 

PAGAMENTO. JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A 

REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MANTIDOS EM 10% SOBRE A CONDENAÇÃO. I- Na ação de cobrança 

cabe à Fazenda Pública provar o fato desconstitutivo do direito em face 

dela pleiteado, vez que o ônus da prova contrária incumbe ao réu (artigo 

333, II, do CPC). II. (...).” (TJMA; Rec 0050365-85.2012.8.10.0001; Ac. 

136162/2013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva; 

Julg. 24/09/2013; DJEMA 30/09/2013). Com efeito, incumbia ao requerido, a 

teor do art. 373, II, do CPC, o ônus de produzir prova quanto à existência 

de fato modificativo ou extintivo do direito buscado pelo autor, o que não 

ocorreu. Por fim, não vislumbro na conduta processual da parte autora 

litigância de má-fé, uma vez que inocorrentes quaisquer umas das 

hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Com essas considerações, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, para o fim de condenar o 

requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido aos cinco 

últimos anos ao ajuizamento da presente ação, tendo por base o 

percentual a ser apurado em liquidação de sentença, no percentual de 

11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pelo autor no mencionado 

período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), 

gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em 

decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos 

da requerente referido percentual. Apurado o percentual devido, este será 

incorporado na remuneração do autor até o momento em que a carreira do 

servidor passar por uma reestruturação remuneratória. As parcelas 

atrasadas deverão ser acrescidas de correção monetária, segundo o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir 

do vencimento de cada parcela, e juros moratórios equivalentes aos juros 

aplicáveis à caderneta de poupança, contados da citação válida. Sem 

custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o 

requerido. Assim, considerando que o autor decaiu em parte mínima do 

pedido, condeno o requerido ao pagamento, por inteiro, de honorários 

advocatícios em favor da Procuradoria do Município, que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais), considerando o pouco tempo de tramitação do 

feito, o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de 

deslocamento), que o Procurador trouxe boa fundamentação e bom direito 

em suas peças processuais e por não haver complexidade na causa, 

consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil. 

Sentença sujeita a reexame necessário (artigo 496, I, do CPC), de modo 

que, decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, 

certifiquem-se e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000459-06.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE NUNES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO OAB - MT24305/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REQUERIDO)

 

Processo nº 1000459-06.2019.811.0044 VISTO, JAQUELINE NUNES 

COSTA ajuizou ação de cobrança com pedido de tutela antecipada em 

face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, alegando, em síntese, que é 

servidor público municipal e faz jus a incorporação de 11,98% no seu 

salário decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução no 

seu salário quando da conversão do cruzeiro em URV, bem como ao 

pagamento dessas diferenças a partir de 2007. Citado, o requerido deixou 

transcorrer in albis o prazo para a apresentação de contestação. É a 

síntese do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. II – DA REVELIA EM 

RELAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. Como cediço, revelia é a 

ausência de contestação no prazo lega, conforme artigo 344, do Código 

de Processo Civil. No caso em tela, a municipalidade, devidamente citada, 

deixou transcorrer in albis o prazo para ofertar resposta, tornando-se 

revel, portanto. Contudo, observo que, em que pese não oferecida 

contestação, não restam configurados os efeitos da revelia, pois se está 

a tratar de ação ajuizada contra a Fazenda Pública Municipal (artigo 345, 

inciso II, do CPC). A circunstância, consequentemente, se reveste de 

peculiaridade que inviabiliza a sanção da parte final do artigo 344 do CPC, 

isto porque não há efeito material da revelia nas causas em que é parte a 

Fazenda Pública (art. 345, II do CPC). O Município, que aqui figura como 

revel, não pode abrir mão, por indisponíveis, dos direitos ou do patrimônio 

públicos, caso em que ao autor cumpre fazer prova dos fatos 

constitutivos (CPC, artigo 373, inciso I). A propósito a remansosa 

jurisprudência pátria: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. 

EFEITOS. FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. ART. 320, INCISO II, DO 

CPC. 1. Não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia – 

presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor – pois seus bens 

e direitos são considerados indisponíveis, aplicando-se o artigo 320, II, do 

CPC. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1.288.560 - MT 

(2011/0252049-6) Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 19/06/2012). (Destaquei) Todavia, no caso em apreço, em que 

pese ausentes os efeitos da revelia, a prova dos autos autoriza a 

procedência da demanda. IV - MÉRITO. O feito comporta julgamento no 

estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, posto que se trata de matéria de direito e não 

há necessidade de produzir prova em audiência. O autor é servidor 

público municipal, no cargo de técnico administrativo, e busca a 

incorporação aos seus proventos da diferença resultante da conversão 

dos vencimentos vigentes em março de 1.994 em URV, bem como o 

pagamento referente à perda salarial. A questão está na inclusão de 

índice nos vencimentos do requerente, resultante de errônea aplicação do 

critério de conversão de cruzeiros reais em URV, determinado pela Lei nº 

8.880/94. É cediço o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, no sentido de ser obrigatória a adoção dos critérios previstos na 

Lei n° 8.880/94 quanto à conversão dos vencimentos e proventos a todos 

os servidores públicos, indistintamente, sejam eles federais, distritais, 

estaduais ou municipais, uma vez que a competência legislativa para 

disciplinar a respeito de sistema monetário é privativa da União (art. 22, VI, 

da CF), Segundo o Tribunal Superior, a conversão de Cruzeiros Reais 

para Unidade Real de Valor URV quanto aos vencimentos e proventos dos 

servidores públicos, deverá observar a sistemática estabelecida na Lei n.º 

8.880/94. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO 

CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO 

COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA 

DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. 

IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. (...). 2. De acordo com 

entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos 

proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 

22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União 

legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória. 3. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. 

Reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o 

condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos 

dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica 

diversa e que, por isso, não podem ser compensadas. 5. Recurso 

especial conhecido em parte e provido." (REsp 1.101.726/SP, Rel. Ministra 

Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 13.5.2009, DJe 

14.8.2009). Indiscutível, portanto, que os servidores do poder executivo 

municipal, também possuem o direito a receber diferença remuneratória 

resultante da aplicação errônea de critério de conversão de Cruzeiro Real 
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em URV. Neste ponto, verifico que constam nos autos documentos 

necessários para a comprovação da condição de servidor público 

municipal. Quanto ao pedido de aplicação do percentual de 11,98% no 

salário do autor, o mesmo devido aos servidores do judiciário, anoto que o 

pagamento desses últimos servidores sempre ocorreu, por força do 

disposto na Constituição Federal, em torno do vigésimo dia de cada mês, 

quando do repasse a que se refere o seu art. 168, o que acabou gerando, 

em época de inflação acentuada, uma considerável diferença no 

respectivo cálculo, da ordem de 11,98%. Na hipótese dos autos, o 

requerente, servidor público municipal, embora pertencentes ao quadro do 

Poder Executivo, recebe seus vencimentos em datas variáveis. Assim o 

percentual de 11,98% não pode ser aplicado de forma aleatória aos 

servidores do referido Poder, tendo em vista que, quanto a estes, não há 

sequer a presunção de que os mesmos, à época, percebiam os seus 

salários entre o dia 20 e 22 do mês, já que o Poder Executivo não se 

encontra dentre o rol de Poderes cujo repasse da dotação orçamentária 

está agendado para o dia 20 do mês pelo artigo 168 da CF, cabendo a 

verificação, em cada caso concreto, da ocorrência ou não de perda 

salarial, o que depende das datas em que efetivamente, nos meses de 

referência, ocorreram os respectivos pagamentos. No que diz respeito ao 

reajuste no percentual de 11,98%, o Superior Tribunal Federal já se 

manifestou: “RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Servidor Público 

do Poder Executivo. Vencimentos. Reajustes. 11,98%. Conversão em 

URV. Art. 168 da CF. Impossibilidade. Agravo regimental provido. 

Extraordinário conhecido e provido. Ação julgada improcedente. A 

recomposição de 11,98% na remuneração dos servidores, por erro no 

critério de conversão da URV, não se aplica aos do Poder Executivo. 

Decisão: A Turma deu provimento ao agravo regimental no agravo de 

instrumento e acolheu o agravo de instrumento para, desde logo, 

conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto 

do Relator. Unânime. 1ª Turma, 01.02.2005.” (STF - AI 394077 AgR / RJ - 

RIO DE JANEIRO AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min. 

CEZAR PELUSO Julgamento: 01/02/2005 Órgão Julgador: Primeira Turma. 

Publicação: DJ 04-03-2005 PP- 00017Parte(s) AGTE.: UNIÃO, AGDA.: 

NELLY NOVAES DE ASSUMPÇÃO MOFREITA). De outro norte, sobre a 

alegação do Município de que o autor não comprovou a efetiva perda 

salarial, obviamente que se trata de informação que deveria ser trazida 

aos autos pelo requerido de forma detalhada e individualizada na referida 

defesa, uma vez que a transformação do salário do requerente para URV 

coube à Administração Pública. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PERDAS 

SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE SEUS VENCIMENTOS EM 

REAL. DIFERENÇAS RELATIVAS A URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO 

DIREITO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 85/STJ. DIREITO AO PAGAMENTO 

DA DIFERENÇA DE 11,98%. SÚMULA Nº 22/TJPE. ÔNUS DA PROVA. 

AÇÃO DE COBRANÇA. A PROVA RECAI SOBRE O INADIMPLEMENTO. 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI 

FEDERAL Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL Nº 

11.960/09. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. 

A presente questão trata de obrigação de trato sucessivo, que se renova 

a cada mês, conforme remansoso entendimento jurisprudencial já 

consolidado pela súmula nº 85 do superior tribunal de justiça. 2. A súmula 

nº 22, do TJPE garante aos membros do legislativo, judiciário e ministério 

público, inclusive aos agentes políticos, o acréscimo do percentual de 

11,98% relativo à conversão da URV nos seus vencimentos ou proventos. 

3. De acordo com a lei federal nº 8.880/94, caberia à edilidade a 

demonstração de que não teria havido prejuízo, nos termos do art. 333, 

inciso II, do CPC, por se tratar de uma ação de cobrança, em que a prova 

deve recair sobre o inadimplemento. 4. Descabida a exigência de 

comprovação da redução nominal dos vencimentos do autor, uma vez que 

o critério de conversão de todos os salários para URV, instituído pela lei nº 

8.880/94, é regra de observância compulsória. 5. Quanto à forma de 

atualização da condenação, deve-se observar o disposto no artigo 1º-f, 

da lei federal nº 9.494/97, com redação dada pela lei federal nº 11.960/09. 

6. Recurso de agravo desprovido. 7. Decisão unânime.” (TJPE; AG-APL 

0003992-55.2010.8.17.1590; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. 

Erik de Sousa Dantas Simões; Julg. 30/04/2013; DJEPE 10/05/2013; Pág. 

196). “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA. AÇÃO 

DE COBRANÇA. URV. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DO PODER 

EXECUTIVO. VENCIMENTOS. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. 

PRESCRIÇÃO. REJEITADA. SÚMULA Nº 85 DO STJ. RELAÇÃO JURÍDICA 

DE TRATO SUCESSIVO. APLICABILIDADE NA HIPÓTESE DE PAGAMENTO 

DE VENCIMENTOS E PROVENTOS ANTES DO ÚLTIMO DIA DO MÊS DE 

REFERÊNCIA. VANTAGEM EXTENSÍVEL AOS SERVIDORES DE TODOS OS 

PODERES, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA. 

DIFERENÇA QUE DEVE SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

COMPENSAÇÃO E LIMITAÇÃO TEMPORAL. INAPLICABILIDADE. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA QUE DEVERIATER OCORRIDO O 

PAGAMENTO. JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A 

REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MANTIDOS EM 10% SOBRE A CONDENAÇÃO. I- Na ação de cobrança 

cabe à Fazenda Pública provar o fato desconstitutivo do direito em face 

dela pleiteado, vez que o ônus da prova contrária incumbe ao réu (artigo 

333, II, do CPC). II. (...).” (TJMA; Rec 0050365-85.2012.8.10.0001; Ac. 

136162/2013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva; 

Julg. 24/09/2013; DJEMA 30/09/2013). Com efeito, incumbia ao requerido, a 

teor do art. 373, II, do CPC, o ônus de produzir prova quanto à existência 

de fato modificativo ou extintivo do direito buscado pelo autor, o que não 

ocorreu. Por fim, não vislumbro na conduta processual da parte autora 

litigância de má-fé, uma vez que inocorrentes quaisquer umas das 

hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Com essas considerações, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora em 

desfavor do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, para o fim de condenar o 

requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido aos cinco 

últimos anos ao ajuizamento da presente ação, tendo por base o 

percentual a ser apurado em liquidação de sentença, no percentual de 

11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pelo autor no mencionado 

período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), 

gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em 

decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos 

da requerente referido percentual. Apurado o percentual devido, este será 

incorporado na remuneração do autor até o momento em que a carreira do 

servidor passar por uma reestruturação remuneratória. As parcelas 

atrasadas deverão ser acrescidas de correção monetária, segundo o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir 

do vencimento de cada parcela, e juros moratórios equivalentes aos juros 

aplicáveis à caderneta de poupança, contados da citação válida. Sem 

custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o 

requerido. Assim, considerando que o autor decaiu em parte mínima do 

pedido, condeno o requerido ao pagamento, por inteiro, de honorários 

advocatícios em favor da Procuradoria do Município, que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais), considerando o pouco tempo de tramitação do 

feito, o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de 

deslocamento), que o Procurador trouxe boa fundamentação e bom direito 

em suas peças processuais e por não haver complexidade na causa, 

consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil. 

Sentença sujeita a reexame necessário (artigo 496, I, do CPC), de modo 

que, decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, 

certifiquem-se e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000218-32.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP299951-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001206-53.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FERNANDES GARDELIN OAB - SP132650 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE OLIVEIRA MENEGALE (REQUERIDO)

FERNANDA MENEGALE MOZER BRAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Considerando a justificativa apresentada pela parte autora, 

concedo o prazo dilatório de 15 (quinze) dias para apresentação da 

matrícula atualizada do imóvel. Decorrido o prazo sem manifestação, 

devolva-se a presente carta precatória ao juízo deprecante, independente 

de cumprimento, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000691-52.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA APARECIDA ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO ANSELMO DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Intime-se a Defensoria Pública para que, no prazo de 10 (dez) dias 

aporte aos autos cálculo de atualização do débito. Após, com os cálculos, 

façam os autos conclusos para análise do pedido de penhora de ativos 

financeiros. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000969-53.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YONARA CLAUDIA RISCAROLLI (EXECUTADO)

ROSELA SCHMITT (EXECUTADO)

RAFAEL CRISTIANO SCHMITT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, traga 

aos autos cálculo atualizado da dívida. Após, com os cálculos, façam os 

autos conclusos para análise do pedido de penhora de ativos financeiros. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000607-51.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CAIADO PNEUS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO APARECIDO SALES OAB - SP0153621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L M RUPOLO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000607-51.2018.8.11.0044 VISTO, Infere-se que o 

magistrado que determinou o bloqueio de valores não realizou o protocolo 

via sistema Bacenjud, de modo que para sua efetivação, neste momento 

processual,mostra-se necessária a atualização dos cálculos. Assim, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, aporte aos 

autos cálculo atualizado da dívida. Após, com os cálculos, façam os autos 

conclusos para efetivação da constrição. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000402-85.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE 

PARANATINGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL SCHILO OAB - 004.682.690-45 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000402-85.2019.822.0044 VISTO, Tratam-se os presentes 

autos de ação coletiva trabalhista ajuizada pelo SINDICATO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA-SISEMP contra 

o MUNICÍPIO DE PARANATINGA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Requer a parte autora, em apertada síntese a condenação do 

requerido ao pagamento das prestações vincendas do terço de férias 

referente aos 15 (quinze) dias de julho de cada ano, após o ajuizamento 

da ação, até a data do regular pagamento em folha. Ocorre que, ao que 

parece, a ação está relacionada somente às garantias dos professores 

da rede municipal de Paranatinga/MT. Nesta senda, é de conhecimento 

desse magistrado que tramita na 2ª Vara desta comarca, sob Processo nº 

3493-74.2017.811.0044 (Código 82325), ação com pedido e causa de 

pedir idênticos ao que se requer nos autos, ajuizada pelo Sindicato dos 

Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso contra o Município de 

Paranatinga protocolada em 26.09.2017. Ressalta-se ainda que aqueles 

autos tramitam pelo meio físico, bem como já fora prolatada sentença com 

resolução de mérito no dia 12.02.2020, de modo que atualmente 

encontram-se aguardando decurso de prazo para apresentação de 

contrarrazões ao recurso de apelação. Por outro turno, resguardando o 

princípio do poder geral de cautela conferido ao magistrado, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se 

acerca da possível ocorrência de litispendência. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Data registrada no sistema. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000402-85.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE 

PARANATINGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL SCHILO OAB - 004.682.690-45 (PROCURADOR)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da possível 

ocorrência de litispendência.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001170-45.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA LUCILENE DA COSTA (AUTOR(A))

IRANI DA COSTA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALVARES DA COSTA OAB - DF38549 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SULLYANA KARLA ALMEIDA SIMOES (REU)

FERNANDO SIROTENCO (REU)

CARLOS FERREIRA DE SOUZA (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

RITA MORAES DELGADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA DELA JUSTINA OAB - MT24853/O (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA
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Processo nº 1001170-45.2018.8.11.0044 VISTO, Certifique a secretaria 

quanto a intimação de todas as partes que foram citadas e apresentaram 

defesa nos autos, acerca do pedido de desistência da ação pleiteada à 

Ref. 25057420, considerando que a autora anui com a desistência, caso 

os outros requeridos também concordem. Caso ainda não tenha procedida 

a intimação nos termos acima especificados, providencie-se suas 

intimações, com prazo dilatório de 05 (cinco) dias para manifestação. 

Após, façam os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001440-35.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FRITSCHI (REQUERENTE)

PATRICIA FRITSCHI (INVENTARIANTE)

A. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO MIOTTO OAB - MT0006862A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LUIS SCHENKEL (DE CUJUS)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001440-35.2019.8.11.0044 VISTO, Ciente da juntada de seq. 

31251166. Deste modo, considerando que a herdeira peticionante de 

referida sequencia é menor, dê-se vistas ao Ministério Público para 

manifestar-se. Reitero a determinação de que a secretaria cumpra com a 

integralidade da decisão proferida à seq. 28912336 . Somente depois de 

cumpridas aquelas determinações, retornem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, data inserida pelo sistema. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000310-73.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANDRA COSTA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Luiz Carindo de Sousa (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PARANATINGA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUCIANA 

BRAGA SIMÃO TOMAZETTI PROCESSO n. 1000310-73.2020.8.11.0044 

Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO 

(99) POLO ATIVO: Nome: MARIA SANDRA COSTA DE SOUSA Endereço: 

Rua sem denominação, s/n, Rui Barbosa, PARANATINGA - MT - CEP: 

78870-000 POLO PASSIVO: Nome: Luiz Carindo de Sousa Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: No caso em tela as partes contrairam matrimônio em 

16 de janeiro de 1985, no município de Santa Luzia - MA, sob o regime de 

Comunhão Parcial de bens, conforme certidão de casamento em anexo. 

Da constância do casamento não advieram filhos e não possuem bens ou 

dívidas a serem partilhadas. O casal encontra-se separado de fato desde 

o ano de 1987, quando o requerido foi para o garimpo e mandou avisar 

que não voltaria mais. Logo, independente de requisitos prévios de ordem 

subjetiva, como é o caso da culpa, ou de ordem objetiva, que é o tempo de 

separação de fato, mas sim visando à legalização da vida pessoal, 

pretende a requerente desfazer o vínculo matrimonial. Constando ainda 

que a requerente não deseja voltar a usar o nome de solteira em razão 

dos transtornos causados pela alteração dos documentos. Ressalta-se 

que não há mais informações sobre documentos ou paradeiro do 

requerido. DECISÃO: Considerando que o requerido encontra-se em local 

incerto e não sabido deixo de determinar a remessa deste feito ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.CITE-SE o polo passivo, por 

edital, para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do 

NCPC. Decorrido o prazo sem que o requerido compareça os autos, 

nomeio, desde já, como sua curadora especial, a Dra. Bertolina, advogada 

atuante nesta comarca.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CRISTINA 

BERALDI MORAES DA SILVA, digitei. Paranatinga-MT, 17 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000192-97.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do novel Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, recebo a petição inicial. Uma vez que no caso dos autos 

não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), cite-se o réu, 

observando o que preceitua o art. 246, § § 1º e 2º, do NCPC para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC 

– dobro), se quiser. Por fim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça à 
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parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000736-85.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. M. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIA FATIMA MESQUITA DE CARVALHO PERES OAB - 

009.323.141-55 (REPRESENTANTE)

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000736-85.2020.811.0044 VISTO, Vistos, etc. Trata-se de 

demanda relacionada à saúde proposta exclusivamente em desfavor do 

ente federativo municipal, em que a parte autora pleiteia o fornecimento de 

suplementos alimentares, cuja competência administrativa para custeio é 

do Estado de Mato Grosso, na forma da repartição de competências 

estatuída pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Embora seja pacífica a 

jurisprudência acerca da solidariedade dos entes federativos na 

prestação dos serviços de saúde pública, o Supremo Tribunal Federal 

assentou a seguinte tese de repercussão geral no julgamento do Tema 

793: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são 

solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da 

saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e 

hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento 

conforme as regras de repartição de competências e determinar o 

ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". É juridicamente 

possível a condenação exclusiva do ente federativo municipal ao 

cumprimento da obrigação, com posterior ressarcimento deste junto ao 

Estado de Mato Grosso nos próprios autos, mas tal medida vai ao 

encontro do disposto no art. 6º do CPC, que determina que “todos os 

sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em 

tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Além disso, o art. 8º do 

CPC prevê que “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins 

sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a 

dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Nesse contexto, 

entendo necessário e prudente determinar a inclusão, de ofício, do 

ESTADO DE MATO GROSSO no polo passivo da demanda, em atenção ao 

que foi decidido pelo STF em sede de recurso repetitivo com repercussão 

geral. Isso porque não é razoável obrigar um ente federativo de menor 

porte a custear tratamento/fármaco de alto custo, para posterior 

ressarcimento, quando se pode obrigar diretamente o ente competente 

para cumprimento da obrigação. Aliás, existe a real possibilidade de que o 

Estado de Mato Grosso proceda ao cumprimento in natura da obrigação, o 

que seria mais eficiente, tornando desnecessário eventual bloqueio judicial 

ou realização de procedimentos ou aquisição de fármaco na rede privada, 

economizando recursos públicos. Nesse sentido são os Enunciados nº 08 

e 61 das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ: “Enunciado 08: Nas 

apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser 

observadas as regras administrativas de repartição de competência entre 

os entes federados.” “Enunciado 61: A responsabilidade solidária dos 

entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou 

definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, 

conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem 

prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. “ A Resolução 

TJ-MT/OE nº 09, de 25 de julho de 2019, estabeleceu a competência 

absoluta da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande para “processar e julgar, exclusivamente, os feitos 

relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas 

precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e 

Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Município de 

Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em 

litisconsórcio com os Municípios do Estado”. Por fim, a Portaria 29/2019-CM 

estabeleceu o dia 30 de setembro de 2019 para início da remessa dos 

autos à Vara Especializada. Ante o exposto, com fulcro no Tema 793 do 

STF, determino a inclusão do ESTADO DE MATO GROSSO no polo passivo 

e, via de consequência, declino da competência para a 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no sistema. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000360-02.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO AMANCIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA OAB - MS7313 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000360-02.2020.811.0044 VISTOS, Determino a remessa 

deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

Comarca, para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos 

termos do artigo 334 do novo Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Cite-se o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. 

Havendo desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da 

audiência (NCPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (CPC, art. 344). Por fim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça 

à parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000218-32.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP299951-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000218-32.2019.811.0044 VISTO, Cuidam-se os presentes 

autos de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

em face de ENERGISA MATO GROSSO, ambos regularmente qualificados 

nos autos. À Ref. 29038188 a requerida apresentou contestação 

arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Ministério Público para 

propor a ação. Além disso, a requerida interpôs agravo de instrumento 

contra a decisão eu concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, o qual 

ainda encontra-se pendente de julgamento (Ref. 30920357). Instado a se 

manifestar, o Ministério Público apresentou impugnação à contestação à 

Ref. 31309731. Os autos vieram-me conclusos. Em sede de preliminar de 

contestação a parte a requerida alegou a ilegitimidade ativa do MP, posto 

que em sua visão, é defeso ao Ministério Público Estadual promover ação 

civil pública para que a ENERGISA realize obras em determinada região. No 

caso em concreto, o Ministério Público visa a proteção do interesse ou 

direito individual homogêneo, os quais, nos termos do inciso III, do art. 81, 

do CDC, decorrem da mesma origem, de modo que os sujeitos são 

plenamente determinados e podem, se quiserem, propor a demanda 

individualmente. Tal circunstância, contudo, não afasta a legitimidade do 

Ministério Público para propositura da ação coletiva, conforme se infere 

dos art. 81 e 82, do CDC: “Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos 
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consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, 

ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida 

quando se tratar de: (...). III - interesses ou direitos individuais 

homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum. Art. 82. 

Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados 

concorrentemente: I - o Ministério Público.” Outrossim, a lei não prevê a 

quantidade de pessoas que deverão ser atingidas para se considerar o 

direito individual homogêneo, o que mostra que a tese da requerida quanto 

origem heterogênea do direito, por qualquer prisma que se analise a 

questão, não merece acolhida. Ademais, trata-se, o caso em tela, de 

matéria de direito consumerista em razão da natureza jurídica da 

prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, 

elencado na lei 7.347/85 em seu artigo 1º, inciso II, sendo perfeitamente 

cabível a presente ação civil pública a fim de responsabilizar eventuais 

danos morais ou patrimoniais causados ao consumidor por legítimo 

intermédio e iniciativa do MP. Por fim, confirma tal premissa a Súmula 601 

do STJ: “O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de 

direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, 

ainda que decorrentes da prestação de serviço público.” Portanto, patente 

a legitimidade ativa do Ministério Público para ajuizamento da presente 

ação coletiva, afastando-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa 

arguida. Destarte, estando o processo em ordem e não havendo demais 

questões preliminares ou prejudiciais de mérito a serem analisadas, dou 

por saneado o feito. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, especifiquem, as partes, em 15 (quinze) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Certifique-se quanto ao julgamento do recurso de Agravo 

de Instrumento interposto pelo requerido. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000539-67.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DA SILVA TORMANN ANDRADE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DA SILVA DONEGA (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000539-67.2019.8.11.0014 VISTO, Processe-se em segredo 

de justiça (NCPC, art. 198, II). Cuida-se de ação de alimentos, com pedido 

de tutela de urgência (alimentos provisórios) ajuizada G. K. T. D., 

representado por sua genitora ANDREIA DA SILVA TORMANN ANDRADE 

em face de LEANDRO DA SILVA DONEGA, todos já devidamente 

qualificados nos autos. Em apertada síntese, narra representante legal 

que necessita do recebimento de alimentos em face do genitor do menor. 

Nesse sentido, postula pela fixação de alimentos provisórios. I – DA 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a 

Constituição Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência mencionada é 

a judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à 

concessão de justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não 

bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e 

ss. Na espécie, foi colacionada aos autos declaração de hipossuficiência, 

documento hábil à concessão do benefício pretendido. Por tais 

fundamentos, defiro o pedido de justiça gratuita. I – DOS ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS. Prosseguindo, tendo em vista a prova da relação de 

parentesco (certidão de nascimento), e considerando que trata-se de 

verba de natureza alimentar, com base nos princípios constitucionais da 

dignidade da pessoa humana, da razoabilidade, da proporcionalidade e 

com fundamento no art. 4º da Lei nº 5.478/68 FIXO os alimentos 

provisórios em favor do menor em 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo, atualmente equivalente a R$ 313,50 (trezentos e treze reais e 

cinquenta centavos), devendo a quantia ser depositada em juízo, ou em 

que conta bancária, desde que a representante da menor a informe nos 

autos. III – DA AUDIÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO. Por fim, determino a 

remessa deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de sessão de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do novo Código de 

Processo Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente capacitado 

e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 

de Conflitos. Cite-se o polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, 

do novel Código de Processo Civil, para que compareça à audiência 

designada, acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, bem como para apresentar contestação no prazo previsto no 

artigo 335 do NCPC. Havendo desinteresse da parte ré na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar 

da data da audiência (NCPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado 

que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do artigo 334, § 8º do NCPC, ainda, que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 344). Ciência, por cautela, ao 

parquet. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada 

no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001143-62.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA HARAOUI LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO CESAR SOARES ADDOA OAB - MT0003943A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001143-62.2018.811.0044 VISTO, Tratam-se os presentes 

autos de ação ordinária de rescisão de contrato administrativo c/c 

cobrança ajuizada pela CONSTRUTORA E INCORPORADORA HARAQUI 

LTDA-ME contra o MUNICÍPIO DE PARANATINGA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Citado, o requerido deixou transcorrer in albis o 

prazo para a apresentação de contestação (Ref. 29167319). Vieram os 

autos conclusos. I – DA REVELIA EM RELAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL. Como cediço, revelia é a ausência de contestação no prazo 

lega, conforme artigo 344, do Código de Processo Civil. No caso em tela, a 

municipalidade, devidamente citada, deixou transcorrer in albis o prazo 

para ofertar resposta, tornando-se revel, portanto. Contudo, observo que, 

em que pese não oferecida contestação, não restam configurados os 

efeitos da revelia, pois se está a tratar de ação ajuizada contra a Fazenda 

Pública Municipal (artigo 345, inciso II, do CPC). A circunstância, 

consequentemente, se reveste de peculiaridade que inviabiliza a sanção 

da parte final do artigo 344 do CPC, isto porque não há efeito material da 

revelia nas causas em que é parte a Fazenda Pública (art. 345, II do CPC). 

O Município, que aqui figura como revel, não pode abrir mão, por 

indisponíveis, dos direitos ou do patrimônio públicos, caso em que ao autor 

cumpre fazer prova dos fatos constitutivos (CPC, artigo 373, inciso I). A 

propósito a remansosa jurisprudência pátria: “ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. EFEITOS. FAZENDA PÚBLICA. 

INAPLICABILIDADE. ART. 320, INCISO II, DO CPC. 1. Não se aplica à 

Fazenda Pública o efeito material da revelia – presunção de veracidade 

dos fatos narrados pelo autor – pois seus bens e direitos são 

considerados indisponíveis, aplicando-se o artigo 320, II, do CPC. 2. 

Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1.288.560 - MT 

(2011/0252049-6) Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 19/06/2012). (Destaquei) Desta feita, inocorrente os efeitos da 

revelia ao ente público. II – DO SANEAMENTO Estando o processo em 

ordem e não havendo questões preliminares a serem analisadas, dou por 

saneado o feito. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 15 (quinze) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001304-38.2019.8.11.0044
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FRANCIANY PIOVEZAN RODRIGUES DE MOURA OAB - MT24327/O 

(ADVOGADO(A))

ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO OAB - MT24305/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001304-38.2019.811.0044 SENTENÇA I - RELATÓRIO 

VISTO, MARTA MARTINS DE SOUZA propôs a presente ação de 

aposentadoria por auxílio doença c/c conversão em aposentadoria por 

invalidez, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos, almejando o recebimento de 

benefício previdenciário. Sustenta a requerente que é segurado nos 

termos da Lei nº 8.213/91, sendo que diante de seu quadro precário de 

saúde requer a procedência da ação condenando o instituto requerido a 

conceder o benefício de aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-doença. 

Devidamente citado o instituto demandado apresentou a contestação às 

fls. 38/43, debatendo no mérito a qualidade de segurado da autora e 

aduzindo que em caso de eventual concessão do benefício, esta deve se 

dar quando da realização da perícia médica judicial. À Ref. 27091832 foi 

encartado aos autos o laudo pericial. Os autos vieram-me conclusos. É o 

relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Registra-se, de início, que 

foi preservado no presente feito, a garantia constitucional do contraditório, 

além da ampla defesa, de modo que não paire dúvidas sobre qualquer 

irregularidade que possa ser apontada para macular o procedimento. II – 

DO MÉRITO II.1 – DA QUALIDADE DE SEGURADO E DA CARÊNCIA Na 

contestatória, aduz o requerido que para o autor fazer jus a aposentadoria 

por invalidez, é necessário constatar a qualidade de segurado, a ser 

verificada na data do início da incapacidade, observando o disposto no 

art. 15 da Lei de Benefícios da Previdência Social (Lei nº 8.213/91). Exige 

a lei, para a concessão dos benefícios de incapacidade o cumprimento 

simultâneo de três requisitos: a) qualidade de segurado; b) carência de 12 

contribuições mensais (art. 25, I, da Lei n° 8.213/91), excetuadas as 

hipóteses do art. 26 da Lei de Benefícios, onde a mesma é dispensada; c) 

incapacidade total ou parcial para o trabalho, conforme se trate de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez (artigos 42 e 59 da Lei n° 

8.213/91, respectivamente). In casu, o próprio instituto demandado 

comprova a qualidade de segurado do requerente, ao juntar extrato do 

CNIS que atesta o fato do requerente ter contribuído com a previdência 

social desde os idos de 2002. Neste ponto, clarividente que o requerente 

preenche o requisito de contribuição necessária para a concessão do 

benefício, tanto é assim que o instituto réu já concedeu auxílio-doença à 

autora em outra ocasião. II.2 – DA INCAPACIDADE INSUSCETÍVEL DE 

REABILITAÇÃO OU TEMPORÁRIA O benefício da aposentadoria por 

invalidez está previsto nos artigos 42 e seguintes da Lei n° 8.213/91: “Art. 

42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, 

a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. § 1° A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico pericial a cargo da Previdência 

social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2° A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão”. De outro lado, o auxílio-doença esta estampado nos 

artigos 59 e seguinte, do mesmo diploma legal. “Art. 59. O auxílio-doença 

será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos. Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao 

segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador 

da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo 

quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão”. “Art. 60. O auxílio-doença será 

devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do 

afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da 

data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. § 1º 

Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 

(trinta) dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da entrada do 

requerimento”. No caso em tela, constata-se pelo laudo pericial de fls. 

73/75, que a requerente faz jus ao benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez, porquanto constatada sua incapacidade 

permanente. Vejamos, por conseguinte, a conclusão apresentada pelo 

perito judicial: “Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se a 

presença de incapacidade laboral total e permanente devido a sequela de 

TCE grave com hemiparesia direita e lesão de plexo braquial. Diagnósticos 

de T905 - Sequelas de traumatismo intracraniano, F06.9 - Transtorno 

mental não especificado devido a uma lesão e disfunção cerebral e a uma 

doença física e G40.3 - Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas 

idiopáticas. Conclui-se a impossibilidade de exercer atividades laborais 

habituais sem prognóstico de melhora devido ao aspecto crônico das 

lesões que afetam os movimentos, forca e estado cognitivo”. Destarte, 

pelo que restou comprovado pela perícia, o autor possui incapacidade total 

e permanente para a realização de suas funções. Neste sentido, é 

possível salientar que verificados os requisitos para a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez, ou seja, a total incapacidade 

laborativa e permanente, a inexistência de doenças pré-existentes e a 

qualidade de segurada, é assegurada a concessão do benefício 

assistencial. Ora, a autora possui 40 (quarenta) anos de idade, é portador 

de doença grave, dedica-se à atividade braçal, de onde se extrai que a 

aposentadoria é o único caminho viável. Não se pode esperar que nessa 

idade e com a gravidade da patologia haja reabilitação para qualquer 

atividade. Não distante, cabe colacionar a jurisprudência do Tribunal do 

Estado do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO C/ REMESSA 

NECESSÁRIA –- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE 

TOTAL E PERMANENTE - CABIMENTO - TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE À 

CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA- CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 

MORA - INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO 

DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - NECESSIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O art. 

42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser 

concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, 

for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para 

o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas 

condições socioeconômicas, profissionais e culturais."[...] (121447/2017, , 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

11/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018) Visto isto, pois, garante-se à 

autora o benefício de aposentadoria por invalidez, eis que permanece 

totalmente incapaz para o trabalho, de forma permanente, conforme 

afirmado pelo laudo médico. II.3 – DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO O 

conjunto probatório dos autos, conforme explicitado acima, respalda a 

pretensão do demandante, pois restou devidamente caracterizada a 

incapacidade total e permanente para realizar suas atividades habituais e 

também outras atividades que possam lhe garantir a subsistência. Em 

relação ao termo inicial, evidenciado que a incapacidade laboral já estava 

presente quando da cessação do auxílio-doença, mostra-se correto o 

estabelecimento do início da percepção do benefício em tal data, 

perfilhando o mesmo entendimento o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO - 

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA DE OFÍCIO – APOSENTADOIA POR 

INVALIDEZ – INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O LABOR – 

VERIFICADA – TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DIA 

SEGUINTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS MODIFICADOS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – 

CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC DESDE O VENCIMENTO DE CADA 

PARCELA – ARTIGO 41-A DA LEI 8213/1991- JUROS DE MORA DE 6% AO 

ANO, A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA (SÚMULA 204 DO STJ) – 

POSTERIORMENTE A VIGÊNCIA DA LEI N. 11.960/09 ÍNDICES APLICADOS 

À CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. (...) O termo inicial para a concessão da 

aposentadoria por invalidez é o dia seguinte da cessação do 

auxílio-doença. Honorários advocatícios fixados nos termos do artigo 20, § 

4º do CPC/73.Correção monetária calculada com base no índice nacional 

de preços ao consumidor – INPC, nos termos do art. 41-A da Lei 

8.213/1991.Juros de mora no percentual de 6% ao ano, a partir da citação 

válida (Súmula n. 204/STJ), até a data da nova redação do artigo 1º-F da 

Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei n.º 11.960 de 29.6.2009, quando então 

deverão incidir os índices empregados à caderneta de poupança. (TJMT, 

135817/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 531 de 795



Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018) Desta forma, em 

consonância com o artigo 43, da Lei 8.213/91, fixo como termo inicial para 

concessão do benefício o dia seguinte da cessação do auxílio-doença. III – 

DISPOSITIVO Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, 

condenando o réu a conceder à requerente o benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42, da Lei 8.213/91, no 

valor de um salário mínimo por mês, devido a partir da data da cessação 

do benefício de auxílio doença. Sobre as parcelas vencidas deverão 

incidir juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação, bem como 

correção monetária pelo índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 

62/2009, devendo após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Explicito que os cálculos devem 

estar de acordo com Manual de Cálculos da Justiça federal. Em razão do 

princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários 

advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas 

até o momento da prolação da sentença, conforme entendimento da 

Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85 § 2º do CPC/2015, 

limitados, sempre, ao valor constante na sentença, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Em se 

tratando de verba alimentar aplica-se a regra do art. 1.012,§ 1º, II, do 

Código de Processo Civil, tendo a sentença efeito imediato, oficie-se para 

implantação do benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – 

Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 16º Andar) e cumprimento da 

decisão. Tendo em vista o valor da causa deixo de proceder a remessa 

necessária dos autos a Instância Superior[1]. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo, conforme 

preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito em Substituição Legal [1] (Reexame Necessário 

-0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018).

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001120-19.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE PEIXOTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL SCHILO OAB - MT9954/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001120-19.2018.811.0044 VISTO, DAIANE PEIXOTO DE 

SOUZA ajuizou ação de cobrança com pedido de tutela antecipada em 

face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, alegando, em síntese, que é 

servidor público municipal e faz jus a incorporação de 11,98% no seu 

salário decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução no 

seu salário quando da conversão do cruzeiro em URV, bem como ao 

pagamento dessas diferenças a partir de 2007. O pedido de tutela 

antecipada foi indeferido (Ref. 17338929). Citado, o Município contestou a 

ação e arguiu as seguintes preliminares: a) inépcia da petição inicial; b) 

carência da ação; b) prescrição quinquenal. No mérito, alegou que com o 

autor não comprovou a dita perda salarial e que não faz jus ao direito 

postulado. Asseverou que, com a entrada em vigor da Lei Municipal nº 

035/2003, que reestruturou as carreiras dos cargos efetivos do Município, 

os valores das parcelas decorrentes de decisões administrativas e 

judiciais foram absorvidos pela nova tabela. Ao final, requereu a 

improcedência do pedido inicial e a condenação da parte autora em 

litigância de má-fé (Ref. 1898468). É a síntese do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. I – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. A 

preliminar não merece prosperar. Isso porque, a petição inicial não se 

inclui entre as hipóteses enumeradas no artigo 330, do Código de 

Processo Civil, uma vez que possui pedido e causa de pedir; da narração 

dos fatos decorre logicamente a conclusão; o pleito é determinado e os 

pedidos são compatíveis entre si. Ademais, a inicial em apreço é 

perfeitamente inteligível, pois possibilitou a parte contrária uma resposta 

integral. Conclui-se, pois, que não ocorre inépcia da inicial sob exame, 

posto que preencheu os requisitos exigidos pelos artigos 322 e 324 do 

Código de Processo Civil, tendo, inclusive, propiciado a defesa ampla da 

parte ré. Por essas razões, afasto a preliminar levantada. II – PRELIMINAR 

DE CARÊNCIA DE AÇÃO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR Necessária se 

faz a apreciação da preliminar de falta de interesse processual, tecendo 

considerações sobre a condição da ação que se compõe de dois 

aspectos, traduzidos no binômio necessidade/utilidade ou como preferem 

alguns, necessidade/adequação. Sobre o assunto, Humberto Theodoro 

Júnior leciona: “O interesse de agir, que é instrumental e secundário, 

surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao 

interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse 

processual 'se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí 

resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da 

intervenção dos órgãos jurisdicionais'. Localiza-se o interesse processual 

não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do 

processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso 

concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma 

necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra 

naquela situação 'que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena 

de, se não o fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter 

satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)'. Vale 

dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de 

indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, 

representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o 

exercício do direito de ação” (in Curso de Processo Civil, vol. I, Rio de 

Janeiro: Forense, 1990, pág. 59). Com efeito, o interesse processual está 

presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de 

ação para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo seja 

útil sob o aspecto prático. Essa necessidade tanto pode decorrer de 

imposição legal quanto da negativa da parte ex adversa em cumprir 

espontaneamente determinada obrigação ou permitir o alcance de 

determinado resultado. O interesse processual nasce, desta feita, da 

necessidade da tutela jurisdicional do Estado, invocada pelo meio 

adequado, que determinará o resultado útil pretendido, do ponto de vista 

processual. É necessário esclarecer que a presença do interesse 

processual não determina a procedência do pedido, mas apenas viabiliza 

a apreciação do mérito, permitindo que o resultado seja útil, tanto nesse 

sentido quanto no sentido oposto, de improcedência. Desta feita, não 

merece prosperar a tese do banco requerido de que a autora deveria tê-lo 

procurado para resolver a controvérsia administrativamente, tendo esta o 

direito de invocar a prestação jurisdicional para alcançar o fim pleiteado. 

Desta feita, verifica-se que os requerentes possuem interesse 

processual, uma vez que a ação anulatória mostra-se adequada para a 

apreciação do objeto em litígio, razão pela qual afasto a preliminar 

aventada. III - PRESCRIÇÃO No caso, trata-se de pretensão de percepção 

de prestações periódicas, devidas pela Fazenda Pública, a qual não negou 

o direito reclamado. Logo, a prescrição, que é quinquenal irá incidir sobre 

as parcelas em atraso, à data da propositura da ação e não sobre o direito 

em si, nos termos que dispõe a Súmula nº 85, do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: “Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação.” Assim, considerando-se que a presente ação foi proposta em 

28/10/2018 impõe-se reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 

28.10.2013. Desta feita, entende-se que o pagamento de eventuais verbas 

supostamente devidas pelo requerido deverá observar o lustro 

prescricional aplicável à Fazenda Pública, nos termos do que dispõe a 

Súmula já mencionada. Destarte, acolho a arguição de prescrição, para o 

fim de reconhecer prescrita as verbas anteriores à data de 28.10.2013, 

cinco anos antes a data da propositura da presente ação. IV - MÉRITO. O 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, posto que se 

trata de matéria de direito e não há necessidade de produzir prova em 

audiência. A autora é servidora pública municipal, no cargo de agente 

comunitária de saúde, e busca a incorporação aos seus proventos da 

diferença resultante da conversão dos vencimentos vigentes em março de 

1.994 em URV, bem como o pagamento referente à perda salarial. A 

questão está na inclusão de índice nos vencimentos do requerente, 

resultante de errônea aplicação do critério de conversão de cruzeiros 

reais em URV, determinado pela Lei nº 8.880/94. É cediço o 
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posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de 

ser obrigatória a adoção dos critérios previstos na Lei n° 8.880/94 quanto 

à conversão dos vencimentos e proventos a todos os servidores 

públicos, indistintamente, sejam eles federais, distritais, estaduais ou 

municipais, uma vez que a competência legislativa para disciplinar a 

respeito de sistema monetário é privativa da União (art. 22, VI, da CF), 

Segundo o Tribunal Superior, a conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor URV quanto aos vencimentos e proventos dos 

servidores públicos, deverá observar a sistemática estabelecida na Lei n.º 

8.880/94. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO 

CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO 

COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA 

DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. 

IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. (...). 2. De acordo com 

entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos 

proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 

22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União 

legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória. 3. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. 

Reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o 

condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos 

dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica 

diversa e que, por isso, não podem ser compensadas. 5. Recurso 

especial conhecido em parte e provido." (REsp 1.101.726/SP, Rel. Ministra 

Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 13.5.2009, DJe 

14.8.2009). Indiscutível, portanto, que os servidores do poder executivo 

municipal, também possuem o direito a receber diferença remuneratória 

resultante da aplicação errônea de critério de conversão de Cruzeiro Real 

em URV. Neste ponto, verifico que constam nos autos documentos 

necessários para a comprovação da condição de servidor público 

municipal (fls. 20/27). Quanto ao pedido de aplicação do percentual de 

11,98% no salário do autor, o mesmo devido aos servidores do judiciário, 

anoto que o pagamento desses últimos servidores sempre ocorreu, por 

força do disposto na Constituição Federal, em torno do vigésimo dia de 

cada mês, quando do repasse a que se refere o seu art. 168, o que 

acabou gerando, em época de inflação acentuada, uma considerável 

diferença no respectivo cálculo, da ordem de 11,98%. Na hipótese dos 

autos, o requerente, servidor público municipal, embora pertencentes ao 

quadro do Poder Executivo, recebe seus vencimentos em datas variáveis. 

Assim o percentual de 11,98% não pode ser aplicado de forma aleatória 

aos servidores do referido Poder, tendo em vista que, quanto a estes, não 

há sequer a presunção de que os mesmos, à época, percebiam os seus 

salários entre o dia 20 e 22 do mês, já que o Poder Executivo não se 

encontra dentre o rol de Poderes cujo repasse da dotação orçamentária 

está agendado para o dia 20 do mês pelo artigo 168 da CF, cabendo a 

verificação, em cada caso concreto, da ocorrência ou não de perda 

salarial, o que depende das datas em que efetivamente, nos meses de 

referência, ocorreram os respectivos pagamentos. No que diz respeito ao 

reajuste no percentual de 11,98%, o Superior Tribunal Federal já se 

manifestou: “RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Servidor Público 

do Poder Executivo. Vencimentos. Reajustes. 11,98%. Conversão em 

URV. Art. 168 da CF. Impossibilidade. Agravo regimental provido. 

Extraordinário conhecido e provido. Ação julgada improcedente. A 

recomposição de 11,98% na remuneração dos servidores, por erro no 

critério de conversão da URV, não se aplica aos do Poder Executivo. 

Decisão: A Turma deu provimento ao agravo regimental no agravo de 

instrumento e acolheu o agravo de instrumento para, desde logo, 

conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto 

do Relator. Unânime. 1ª Turma, 01.02.2005.” (STF - AI 394077 AgR / RJ - 

RIO DE JANEIRO AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min. 

CEZAR PELUSO Julgamento: 01/02/2005 Órgão Julgador: Primeira Turma. 

Publicação: DJ 04-03-2005 PP- 00017Parte(s) AGTE.: UNIÃO, AGDA.: 

NELLY NOVAES DE ASSUMPÇÃO MOFREITA). De outro norte, sobre a 

alegação do Município de que o autor não comprovou a efetiva perda 

salarial, obviamente que se trata de informação que deveria ser trazida 

aos autos pelo requerido de forma detalhada e individualizada na referida 

defesa, uma vez que a transformação do salário do requerente para URV 

coube à Administração Pública. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PERDAS 

SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE SEUS VENCIMENTOS EM 

REAL. DIFERENÇAS RELATIVAS A URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO 

DIREITO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 85/STJ. DIREITO AO PAGAMENTO 

DA DIFERENÇA DE 11,98%. SÚMULA Nº 22/TJPE. ÔNUS DA PROVA. 

AÇÃO DE COBRANÇA. A PROVA RECAI SOBRE O INADIMPLEMENTO. 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI 

FEDERAL Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL Nº 

11.960/09. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. 

A presente questão trata de obrigação de trato sucessivo, que se renova 

a cada mês, conforme remansoso entendimento jurisprudencial já 

consolidado pela súmula nº 85 do superior tribunal de justiça. 2. A súmula 

nº 22, do TJPE garante aos membros do legislativo, judiciário e ministério 

público, inclusive aos agentes políticos, o acréscimo do percentual de 

11,98% relativo à conversão da URV nos seus vencimentos ou proventos. 

3. De acordo com a lei federal nº 8.880/94, caberia à edilidade a 

demonstração de que não teria havido prejuízo, nos termos do art. 333, 

inciso II, do CPC, por se tratar de uma ação de cobrança, em que a prova 

deve recair sobre o inadimplemento. 4. Descabida a exigência de 

comprovação da redução nominal dos vencimentos do autor, uma vez que 

o critério de conversão de todos os salários para URV, instituído pela lei nº 

8.880/94, é regra de observância compulsória. 5. Quanto à forma de 

atualização da condenação, deve-se observar o disposto no artigo 1º-f, 

da lei federal nº 9.494/97, com redação dada pela lei federal nº 11.960/09. 

6. Recurso de agravo desprovido. 7. Decisão unânime.” (TJPE; AG-APL 

0003992-55.2010.8.17.1590; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. 

Erik de Sousa Dantas Simões; Julg. 30/04/2013; DJEPE 10/05/2013; Pág. 

196). “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA. AÇÃO 

DE COBRANÇA. URV. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DO PODER 

EXECUTIVO. VENCIMENTOS. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. 

PRESCRIÇÃO. REJEITADA. SÚMULA Nº 85 DO STJ. RELAÇÃO JURÍDICA 

DE TRATO SUCESSIVO. APLICABILIDADE NA HIPÓTESE DE PAGAMENTO 

DE VENCIMENTOS E PROVENTOS ANTES DO ÚLTIMO DIA DO MÊS DE 

REFERÊNCIA. VANTAGEM EXTENSÍVEL AOS SERVIDORES DE TODOS OS 

PODERES, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA. 

DIFERENÇA QUE DEVE SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

COMPENSAÇÃO E LIMITAÇÃO TEMPORAL. INAPLICABILIDADE. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA QUE DEVERIATER OCORRIDO O 

PAGAMENTO. JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A 

REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MANTIDOS EM 10% SOBRE A CONDENAÇÃO. I- Na ação de cobrança 

cabe à Fazenda Pública provar o fato desconstitutivo do direito em face 

dela pleiteado, vez que o ônus da prova contrária incumbe ao réu (artigo 

333, II, do CPC). II. (...).” (TJMA; Rec 0050365-85.2012.8.10.0001; Ac. 

136162/2013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva; 

Julg. 24/09/2013; DJEMA 30/09/2013). Com efeito, incumbia ao requerido, a 

teor do art. 373, II, do CPC, o ônus de produzir prova quanto à existência 

de fato modificativo ou extintivo do direito buscado pelo autor, o que não 

ocorreu. Por fim, não vislumbro na conduta processual da parte autora 

litigância de má-fé, uma vez que inocorrentes quaisquer umas das 

hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Com essas considerações, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado pela requerente em desfavor 

do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, para o fim de condenar o requerido ao 

pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro 

real para URV, a partir do período não prescrito (26/10/2013), tendo por 

base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença. Apurado o 

percentual devido, este será incorporado na remuneração do autor até o 

momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação 

remuneratória. As parcelas atrasadas deverão ser acrescidas de 

correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo Especial (IPCA-E), a partir do vencimento de cada parcela, e juros 

moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, 

contados da citação válida. Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei 

Estadual nº 7.603/01, que favorece o requerido. Quanto aos honorários 

sucumbenciais, considerando os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, até mesmo para evitar o enriquecimento sem causa, 

aplica-se ao caso a interpretação excepcional do §8º do artigo 85, do 

CPC, em detrimento do escalamento pré-determinado no §3º do mesmo 
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disposto legal, tendo em vista que o valor dos honorários advocatícios 

obtidos pelo método tradicional mostra-se demasiadamente exorbitante 

(tendo por base o valor da causa). Assim, considerando que o autor 

decaiu em parte mínima do pedido, condeno o requerido ao pagamento, por 

inteiro, de honorários advocatícios em favor da Procuradoria do Município, 

que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando o pouco tempo de 

tramitação do feito, o local da prestação dos serviços (não havendo 

necessidade de deslocamento), que o Procurador trouxe boa 

fundamentação e bom direito em suas peças processuais e por não haver 

complexidade na causa, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do 

Código de Processo Civil. Sentença sujeita a reexame necessário (artigo 

496, I, do CPC), de modo que, decorrido o prazo para recurso voluntário e 

não havendo, certifiquem-se e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001409-15.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IVO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

GUIDO DA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1001409-15.2019.811.0044 VISTO, IVO JOSÉ DE OLIVEIRA e 

GUIDO CONCEIÇÃO DA SILVA ajuizaram ação de cobrança com pedido de 

tutela antecipada em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, alegando, em 

síntese, que é servidor público municipal e faz jus a incorporação de 

11,98% no seu salário decorrente das diferenças financeiras geradas 

com a redução no seu salário quando da conversão do cruzeiro em URV, 

bem como ao pagamento dessas diferenças a partir de 2007. Citado, o 

requerido deixou transcorrer in albis o prazo para a apresentação de 

contestação (Ref. 30883713). É a síntese do essencial. FUNDAMENTO E 

DECIDO. II – DA REVELIA EM RELAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. 

Como cediço, revelia é a ausência de contestação no prazo lega, 

conforme artigo 344, do Código de Processo Civil. No caso em tela, a 

municipalidade, devidamente citada, deixou transcorrer in albis o prazo 

para ofertar resposta, tornando-se revel, portanto. Contudo, observo que, 

em que pese não oferecida contestação, não restam configurados os 

efeitos da revelia, pois se está a tratar de ação ajuizada contra a Fazenda 

Pública Municipal (artigo 345, inciso II, do CPC). A circunstância, 

consequentemente, se reveste de peculiaridade que inviabiliza a sanção 

da parte final do artigo 344 do CPC, isto porque não há efeito material da 

revelia nas causas em que é parte a Fazenda Pública (art. 345, II do CPC). 

O Município, que aqui figura como revel, não pode abrir mão, por 

indisponíveis, dos direitos ou do patrimônio públicos, caso em que ao autor 

cumpre fazer prova dos fatos constitutivos (CPC, artigo 373, inciso I). A 

propósito a remansosa jurisprudência pátria: “ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. EFEITOS. FAZENDA PÚBLICA. 

INAPLICABILIDADE. ART. 320, INCISO II, DO CPC. 1. Não se aplica à 

Fazenda Pública o efeito material da revelia – presunção de veracidade 

dos fatos narrados pelo autor – pois seus bens e direitos são 

considerados indisponíveis, aplicando-se o artigo 320, II, do CPC. 2. 

Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1.288.560 - MT 

(2011/0252049-6) Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 19/06/2012). (Destaquei) Todavia, no caso em apreço, em que 

pese ausentes os efeitos da revelia, a prova dos autos autoriza a 

procedência da demanda. IV - MÉRITO. O feito comporta julgamento no 

estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, posto que se trata de matéria de direito e não 

há necessidade de produzir prova em audiência. O autor é servidor 

público municipal, no cargo de motorista, e busca a incorporação aos seus 

proventos da diferença resultante da conversão dos vencimentos 

vigentes em março de 1.994 em URV, bem como o pagamento referente à 

perda salarial. A questão está na inclusão de índice nos vencimentos do 

requerente, resultante de errônea aplicação do critério de conversão de 

cruzeiros reais em URV, determinado pela Lei nº 8.880/94. É cediço o 

posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de 

ser obrigatória a adoção dos critérios previstos na Lei n° 8.880/94 quanto 

à conversão dos vencimentos e proventos a todos os servidores 

públicos, indistintamente, sejam eles federais, distritais, estaduais ou 

municipais, uma vez que a competência legislativa para disciplinar a 

respeito de sistema monetário é privativa da União (art. 22, VI, da CF), 

Segundo o Tribunal Superior, a conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor URV quanto aos vencimentos e proventos dos 

servidores públicos, deverá observar a sistemática estabelecida na Lei n.º 

8.880/94. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO 

CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO 

COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA 

DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. 

IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. (...). 2. De acordo com 

entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos 

proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 

22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União 

legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória. 3. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. 

Reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o 

condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos 

dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica 

diversa e que, por isso, não podem ser compensadas. 5. Recurso 

especial conhecido em parte e provido." (REsp 1.101.726/SP, Rel. Ministra 

Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 13.5.2009, DJe 

14.8.2009). Indiscutível, portanto, que os servidores do poder executivo 

municipal, também possuem o direito a receber diferença remuneratória 

resultante da aplicação errônea de critério de conversão de Cruzeiro Real 

em URV. Neste ponto, verifico que constam nos autos documentos 

necessários para a comprovação da condição de servidor público 

municipal. Quanto ao pedido de aplicação do percentual de 11,98% no 

salário do autor, o mesmo devido aos servidores do judiciário, anoto que o 

pagamento desses últimos servidores sempre ocorreu, por força do 

disposto na Constituição Federal, em torno do vigésimo dia de cada mês, 

quando do repasse a que se refere o seu art. 168, o que acabou gerando, 

em época de inflação acentuada, uma considerável diferença no 

respectivo cálculo, da ordem de 11,98%. Na hipótese dos autos, o 

requerente, servidor público municipal, embora pertencentes ao quadro do 

Poder Executivo, recebe seus vencimentos em datas variáveis. Assim o 

percentual de 11,98% não pode ser aplicado de forma aleatória aos 

servidores do referido Poder, tendo em vista que, quanto a estes, não há 

sequer a presunção de que os mesmos, à época, percebiam os seus 

salários entre o dia 20 e 22 do mês, já que o Poder Executivo não se 

encontra dentre o rol de Poderes cujo repasse da dotação orçamentária 

está agendado para o dia 20 do mês pelo artigo 168 da CF, cabendo a 

verificação, em cada caso concreto, da ocorrência ou não de perda 

salarial, o que depende das datas em que efetivamente, nos meses de 

referência, ocorreram os respectivos pagamentos. No que diz respeito ao 

reajuste no percentual de 11,98%, o Superior Tribunal Federal já se 

manifestou: “RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Servidor Público 

do Poder Executivo. Vencimentos. Reajustes. 11,98%. Conversão em 

URV. Art. 168 da CF. Impossibilidade. Agravo regimental provido. 

Extraordinário conhecido e provido. Ação julgada improcedente. A 

recomposição de 11,98% na remuneração dos servidores, por erro no 

critério de conversão da URV, não se aplica aos do Poder Executivo. 

Decisão: A Turma deu provimento ao agravo regimental no agravo de 

instrumento e acolheu o agravo de instrumento para, desde logo, 

conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto 

do Relator. Unânime. 1ª Turma, 01.02.2005.” (STF - AI 394077 AgR / RJ - 

RIO DE JANEIRO AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min. 

CEZAR PELUSO Julgamento: 01/02/2005 Órgão Julgador: Primeira Turma. 

Publicação: DJ 04-03-2005 PP- 00017Parte(s) AGTE.: UNIÃO, AGDA.: 

NELLY NOVAES DE ASSUMPÇÃO MOFREITA). De outro norte, sobre a 

alegação do Município de que o autor não comprovou a efetiva perda 

salarial, obviamente que se trata de informação que deveria ser trazida 
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aos autos pelo requerido de forma detalhada e individualizada na referida 

defesa, uma vez que a transformação do salário do requerente para URV 

coube à Administração Pública. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PERDAS 

SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE SEUS VENCIMENTOS EM 

REAL. DIFERENÇAS RELATIVAS A URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO 

DIREITO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 85/STJ. DIREITO AO PAGAMENTO 

DA DIFERENÇA DE 11,98%. SÚMULA Nº 22/TJPE. ÔNUS DA PROVA. 

AÇÃO DE COBRANÇA. A PROVA RECAI SOBRE O INADIMPLEMENTO. 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI 

FEDERAL Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL Nº 

11.960/09. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. 

A presente questão trata de obrigação de trato sucessivo, que se renova 

a cada mês, conforme remansoso entendimento jurisprudencial já 

consolidado pela súmula nº 85 do superior tribunal de justiça. 2. A súmula 

nº 22, do TJPE garante aos membros do legislativo, judiciário e ministério 

público, inclusive aos agentes políticos, o acréscimo do percentual de 

11,98% relativo à conversão da URV nos seus vencimentos ou proventos. 

3. De acordo com a lei federal nº 8.880/94, caberia à edilidade a 

demonstração de que não teria havido prejuízo, nos termos do art. 333, 

inciso II, do CPC, por se tratar de uma ação de cobrança, em que a prova 

deve recair sobre o inadimplemento. 4. Descabida a exigência de 

comprovação da redução nominal dos vencimentos do autor, uma vez que 

o critério de conversão de todos os salários para URV, instituído pela lei nº 

8.880/94, é regra de observância compulsória. 5. Quanto à forma de 

atualização da condenação, deve-se observar o disposto no artigo 1º-f, 

da lei federal nº 9.494/97, com redação dada pela lei federal nº 11.960/09. 

6. Recurso de agravo desprovido. 7. Decisão unânime.” (TJPE; AG-APL 

0003992-55.2010.8.17.1590; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. 

Erik de Sousa Dantas Simões; Julg. 30/04/2013; DJEPE 10/05/2013; Pág. 

196). “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA. AÇÃO 

DE COBRANÇA. URV. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DO PODER 

EXECUTIVO. VENCIMENTOS. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. 

PRESCRIÇÃO. REJEITADA. SÚMULA Nº 85 DO STJ. RELAÇÃO JURÍDICA 

DE TRATO SUCESSIVO. APLICABILIDADE NA HIPÓTESE DE PAGAMENTO 

DE VENCIMENTOS E PROVENTOS ANTES DO ÚLTIMO DIA DO MÊS DE 

REFERÊNCIA. VANTAGEM EXTENSÍVEL AOS SERVIDORES DE TODOS OS 

PODERES, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA. 

DIFERENÇA QUE DEVE SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

COMPENSAÇÃO E LIMITAÇÃO TEMPORAL. INAPLICABILIDADE. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA QUE DEVERIATER OCORRIDO O 

PAGAMENTO. JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A 

REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MANTIDOS EM 10% SOBRE A CONDENAÇÃO. I- Na ação de cobrança 

cabe à Fazenda Pública provar o fato desconstitutivo do direito em face 

dela pleiteado, vez que o ônus da prova contrária incumbe ao réu (artigo 

333, II, do CPC). II. (...).” (TJMA; Rec 0050365-85.2012.8.10.0001; Ac. 

136162/2013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva; 

Julg. 24/09/2013; DJEMA 30/09/2013). Com efeito, incumbia ao requerido, a 

teor do art. 373, II, do CPC, o ônus de produzir prova quanto à existência 

de fato modificativo ou extintivo do direito buscado pelo autor, o que não 

ocorreu. Por fim, não vislumbro na conduta processual da parte autora 

litigância de má-fé, uma vez que inocorrentes quaisquer umas das 

hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Com essas considerações, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado pelos requerentes em 

desfavor do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, para o fim de condenar o 

requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido aos cinco 

últimos anos ao ajuizamento da presente ação, tendo por base o 

percentual a ser apurado em liquidação de sentença, no percentual de 

11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pelo autor no mencionado 

período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), 

gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em 

decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos 

da requerente referido percentual. Apurado o percentual devido, este será 

incorporado na remuneração do autor até o momento em que a carreira do 

servidor passar por uma reestruturação remuneratória. As parcelas 

atrasadas deverão ser acrescidas de correção monetária, segundo o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir 

do vencimento de cada parcela, e juros moratórios equivalentes aos juros 

aplicáveis à caderneta de poupança, contados da citação válida. Sem 

custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o 

requerido. Quanto aos honorários sucumbenciais, considerando os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, até mesmo para evitar 

o enriquecimento sem causa, aplica-se ao caso a interpretação 

excepcional do §8º do artigo 85, do CPC, em detrimento do escalamento 

pré-determinado no §3º do mesmo disposto legal, tendo em vista que o 

valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método tradicional 

mostra-se demasiadamente exorbitante (tendo por base o valor da causa). 

Assim, considerando que o autor decaiu em parte mínima do pedido, 

condeno o requerido ao pagamento, por inteiro, de honorários 

advocatícios em favor da Procuradoria do Município, que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais), considerando o pouco tempo de tramitação do 

feito, o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de 

deslocamento), que o Procurador trouxe boa fundamentação e bom direito 

em suas peças processuais e por não haver complexidade na causa, 

consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil. 

Sentença sujeita a reexame necessário (artigo 496, I, do CPC), de modo 

que, decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, 

certifiquem-se e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal
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Magistrado(s):
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Processo nº 1001208-30.2019.811.0044 VISTO, IZAIAS FERREIRA DO 

NASCIMENTO ajuizou ação de cobrança com pedido de tutela antecipada 

em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, alegando, em síntese, que é 

servidor público municipal e faz jus a incorporação de 11,98% no seu 

salário decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução no 

seu salário quando da conversão do cruzeiro em URV, bem como ao 

pagamento dessas diferenças a partir de 2007. Citado, o requerido deixou 

transcorrer in albis o prazo para a apresentação de contestação (Ref. 

10938905). É a síntese do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. II – DA 

REVELIA EM RELAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. Como cediço, 

revelia é a ausência de contestação no prazo lega, conforme artigo 344, 

do Código de Processo Civil. No caso em tela, a municipalidade, 

devidamente citada, deixou transcorrer in albis o prazo para ofertar 

resposta, tornando-se revel, portanto. Contudo, observo que, em que 

pese não oferecida contestação, não restam configurados os efeitos da 

revelia, pois se está a tratar de ação ajuizada contra a Fazenda Pública 

Municipal (artigo 345, inciso II, do CPC). A circunstância, 

consequentemente, se reveste de peculiaridade que inviabiliza a sanção 

da parte final do artigo 344 do CPC, isto porque não há efeito material da 

revelia nas causas em que é parte a Fazenda Pública (art. 345, II do CPC). 

O Município, que aqui figura como revel, não pode abrir mão, por 

indisponíveis, dos direitos ou do patrimônio públicos, caso em que ao autor 

cumpre fazer prova dos fatos constitutivos (CPC, artigo 373, inciso I). A 

propósito a remansosa jurisprudência pátria: “ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. EFEITOS. FAZENDA PÚBLICA. 

INAPLICABILIDADE. ART. 320, INCISO II, DO CPC. 1. Não se aplica à 

Fazenda Pública o efeito material da revelia – presunção de veracidade 

dos fatos narrados pelo autor – pois seus bens e direitos são 

considerados indisponíveis, aplicando-se o artigo 320, II, do CPC. 2. 

Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1.288.560 - MT 

(2011/0252049-6) Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 19/06/2012). (Destaquei) Todavia, no caso em apreço, em que 

pese ausentes os efeitos da revelia, a prova dos autos autoriza a 

procedência da demanda. IV - MÉRITO. O feito comporta julgamento no 

estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, posto que se trata de matéria de direito e não 

há necessidade de produzir prova em audiência. O autor é servidor 

público municipal, no cargo de agente de limpeza, e busca a incorporação 

aos seus proventos da diferença resultante da conversão dos 
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vencimentos vigentes em março de 1.994 em URV, bem como o 

pagamento referente à perda salarial. A questão está na inclusão de 

índice nos vencimentos do requerente, resultante de errônea aplicação do 

critério de conversão de cruzeiros reais em URV, determinado pela Lei nº 

8.880/94. É cediço o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, no sentido de ser obrigatória a adoção dos critérios previstos na 

Lei n° 8.880/94 quanto à conversão dos vencimentos e proventos a todos 

os servidores públicos, indistintamente, sejam eles federais, distritais, 

estaduais ou municipais, uma vez que a competência legislativa para 

disciplinar a respeito de sistema monetário é privativa da União (art. 22, VI, 

da CF), Segundo o Tribunal Superior, a conversão de Cruzeiros Reais 

para Unidade Real de Valor URV quanto aos vencimentos e proventos dos 

servidores públicos, deverá observar a sistemática estabelecida na Lei n.º 

8.880/94. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO 

CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO 

COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA 

DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. 

IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. (...). 2. De acordo com 

entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos 

proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 

22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União 

legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória. 3. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. 

Reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o 

condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos 

dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica 

diversa e que, por isso, não podem ser compensadas. 5. Recurso 

especial conhecido em parte e provido." (REsp 1.101.726/SP, Rel. Ministra 

Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 13.5.2009, DJe 

14.8.2009). Indiscutível, portanto, que os servidores do poder executivo 

municipal, também possuem o direito a receber diferença remuneratória 

resultante da aplicação errônea de critério de conversão de Cruzeiro Real 

em URV. Neste ponto, verifico que constam nos autos documentos 

necessários para a comprovação da condição de servidor público 

municipal. Quanto ao pedido de aplicação do percentual de 11,98% no 

salário do autor, o mesmo devido aos servidores do judiciário, anoto que o 

pagamento desses últimos servidores sempre ocorreu, por força do 

disposto na Constituição Federal, em torno do vigésimo dia de cada mês, 

quando do repasse a que se refere o seu art. 168, o que acabou gerando, 

em época de inflação acentuada, uma considerável diferença no 

respectivo cálculo, da ordem de 11,98%. Na hipótese dos autos, o 

requerente, servidor público municipal, embora pertencentes ao quadro do 

Poder Executivo, recebe seus vencimentos em datas variáveis. Assim o 

percentual de 11,98% não pode ser aplicado de forma aleatória aos 

servidores do referido Poder, tendo em vista que, quanto a estes, não há 

sequer a presunção de que os mesmos, à época, percebiam os seus 

salários entre o dia 20 e 22 do mês, já que o Poder Executivo não se 

encontra dentre o rol de Poderes cujo repasse da dotação orçamentária 

está agendado para o dia 20 do mês pelo artigo 168 da CF, cabendo a 

verificação, em cada caso concreto, da ocorrência ou não de perda 

salarial, o que depende das datas em que efetivamente, nos meses de 

referência, ocorreram os respectivos pagamentos. No que diz respeito ao 

reajuste no percentual de 11,98%, o Superior Tribunal Federal já se 

manifestou: “RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Servidor Público 

do Poder Executivo. Vencimentos. Reajustes. 11,98%. Conversão em 

URV. Art. 168 da CF. Impossibilidade. Agravo regimental provido. 

Extraordinário conhecido e provido. Ação julgada improcedente. A 

recomposição de 11,98% na remuneração dos servidores, por erro no 

critério de conversão da URV, não se aplica aos do Poder Executivo. 

Decisão: A Turma deu provimento ao agravo regimental no agravo de 

instrumento e acolheu o agravo de instrumento para, desde logo, 

conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto 

do Relator. Unânime. 1ª Turma, 01.02.2005.” (STF - AI 394077 AgR / RJ - 

RIO DE JANEIRO AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min. 

CEZAR PELUSO Julgamento: 01/02/2005 Órgão Julgador: Primeira Turma. 

Publicação: DJ 04-03-2005 PP- 00017Parte(s) AGTE.: UNIÃO, AGDA.: 

NELLY NOVAES DE ASSUMPÇÃO MOFREITA). De outro norte, sobre a 

alegação do Município de que o autor não comprovou a efetiva perda 

salarial, obviamente que se trata de informação que deveria ser trazida 

aos autos pelo requerido de forma detalhada e individualizada na referida 

defesa, uma vez que a transformação do salário do requerente para URV 

coube à Administração Pública. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PERDAS 

SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE SEUS VENCIMENTOS EM 

REAL. DIFERENÇAS RELATIVAS A URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO 

DIREITO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 85/STJ. DIREITO AO PAGAMENTO 

DA DIFERENÇA DE 11,98%. SÚMULA Nº 22/TJPE. ÔNUS DA PROVA. 

AÇÃO DE COBRANÇA. A PROVA RECAI SOBRE O INADIMPLEMENTO. 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI 

FEDERAL Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL Nº 

11.960/09. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. 

A presente questão trata de obrigação de trato sucessivo, que se renova 

a cada mês, conforme remansoso entendimento jurisprudencial já 

consolidado pela súmula nº 85 do superior tribunal de justiça. 2. A súmula 

nº 22, do TJPE garante aos membros do legislativo, judiciário e ministério 

público, inclusive aos agentes políticos, o acréscimo do percentual de 

11,98% relativo à conversão da URV nos seus vencimentos ou proventos. 

3. De acordo com a lei federal nº 8.880/94, caberia à edilidade a 

demonstração de que não teria havido prejuízo, nos termos do art. 333, 

inciso II, do CPC, por se tratar de uma ação de cobrança, em que a prova 

deve recair sobre o inadimplemento. 4. Descabida a exigência de 

comprovação da redução nominal dos vencimentos do autor, uma vez que 

o critério de conversão de todos os salários para URV, instituído pela lei nº 

8.880/94, é regra de observância compulsória. 5. Quanto à forma de 

atualização da condenação, deve-se observar o disposto no artigo 1º-f, 

da lei federal nº 9.494/97, com redação dada pela lei federal nº 11.960/09. 

6. Recurso de agravo desprovido. 7. Decisão unânime.” (TJPE; AG-APL 

0003992-55.2010.8.17.1590; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. 

Erik de Sousa Dantas Simões; Julg. 30/04/2013; DJEPE 10/05/2013; Pág. 

196). “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA. AÇÃO 

DE COBRANÇA. URV. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DO PODER 

EXECUTIVO. VENCIMENTOS. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. 

PRESCRIÇÃO. REJEITADA. SÚMULA Nº 85 DO STJ. RELAÇÃO JURÍDICA 

DE TRATO SUCESSIVO. APLICABILIDADE NA HIPÓTESE DE PAGAMENTO 

DE VENCIMENTOS E PROVENTOS ANTES DO ÚLTIMO DIA DO MÊS DE 

REFERÊNCIA. VANTAGEM EXTENSÍVEL AOS SERVIDORES DE TODOS OS 

PODERES, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA. 

DIFERENÇA QUE DEVE SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

COMPENSAÇÃO E LIMITAÇÃO TEMPORAL. INAPLICABILIDADE. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA QUE DEVERIATER OCORRIDO O 

PAGAMENTO. JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A 

REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MANTIDOS EM 10% SOBRE A CONDENAÇÃO. I- Na ação de cobrança 

cabe à Fazenda Pública provar o fato desconstitutivo do direito em face 

dela pleiteado, vez que o ônus da prova contrária incumbe ao réu (artigo 

333, II, do CPC). II. (...).” (TJMA; Rec 0050365-85.2012.8.10.0001; Ac. 

136162/2013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva; 

Julg. 24/09/2013; DJEMA 30/09/2013). Com efeito, incumbia ao requerido, a 

teor do art. 373, II, do CPC, o ônus de produzir prova quanto à existência 

de fato modificativo ou extintivo do direito buscado pelo autor, o que não 

ocorreu. Por fim, não vislumbro na conduta processual da parte autora 

litigância de má-fé, uma vez que inocorrentes quaisquer umas das 

hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Com essas considerações, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora em 

desfavor do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, para o fim de condenar o 

requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido aos cinco 

últimos anos ao ajuizamento da presente ação, tendo por base o 

percentual a ser apurado em liquidação de sentença, no percentual de 

11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pelo autor no mencionado 

período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), 

gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em 

decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos 

da requerente referido percentual. Apurado o percentual devido, este será 

incorporado na remuneração do autor até o momento em que a carreira do 
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servidor passar por uma reestruturação remuneratória. As parcelas 

atrasadas deverão ser acrescidas de correção monetária, segundo o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir 

do vencimento de cada parcela, e juros moratórios equivalentes aos juros 

aplicáveis à caderneta de poupança, contados da citação válida. Sem 

custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o 

requerido. Assim, considerando que o autor decaiu em parte mínima do 

pedido, condeno o requerido ao pagamento, por inteiro, de honorários 

advocatícios em favor da Procuradoria do Município, que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais), considerando o pouco tempo de tramitação do 

feito, o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de 

deslocamento), que o Procurador trouxe boa fundamentação e bom direito 

em suas peças processuais e por não haver complexidade na causa, 

consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil. 

Sentença sujeita a reexame necessário (artigo 496, I, do CPC), de modo 

que, decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, 

certifiquem-se e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal
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Processo nº 1001042-88.2019.811.0044 VISTO, LUCELIA ALVES GUEDES 

DE SOUSA ajuizou ação de cobrança com pedido de tutela antecipada em 

face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, alegando, em síntese, que é 

servidor público municipal e faz jus a incorporação de 11,98% no seu 

salário decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução no 

seu salário quando da conversão do cruzeiro em URV, bem como ao 

pagamento dessas diferenças a partir de 2007. Citado, o requerido deixou 

transcorrer in albis o prazo para a apresentação de contestação (Ref. 

30488302). É a síntese do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. I – DA 

REVELIA EM RELAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. Como cediço, 

revelia é a ausência de contestação no prazo lega, conforme artigo 344, 

do Código de Processo Civil. No caso em tela, a municipalidade, 

devidamente citada, deixou transcorrer in albis o prazo para ofertar 

resposta, tornando-se revel, portanto. Contudo, observo que, em que 

pese não oferecida contestação, não restam configurados os efeitos da 

revelia, pois se está a tratar de ação ajuizada contra a Fazenda Pública 

Municipal (artigo 345, inciso II, do CPC). A circunstância, 

consequentemente, se reveste de peculiaridade que inviabiliza a sanção 

da parte final do artigo 344 do CPC, isto porque não há efeito material da 

revelia nas causas em que é parte a Fazenda Pública (art. 345, II do CPC). 

O Município, que aqui figura como revel, não pode abrir mão, por 

indisponíveis, dos direitos ou do patrimônio públicos, caso em que ao autor 

cumpre fazer prova dos fatos constitutivos (CPC, artigo 373, inciso I). A 

propósito a remansosa jurisprudência pátria: “ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. EFEITOS. FAZENDA PÚBLICA. 

INAPLICABILIDADE. ART. 320, INCISO II, DO CPC. 1. Não se aplica à 

Fazenda Pública o efeito material da revelia – presunção de veracidade 

dos fatos narrados pelo autor – pois seus bens e direitos são 

considerados indisponíveis, aplicando-se o artigo 320, II, do CPC. 2. 

Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1.288.560 - MT 

(2011/0252049-6) Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 19/06/2012). (Destaquei) Todavia, no caso em apreço, em que 

pese ausentes os efeitos da revelia, a prova dos autos autoriza a 

procedência da demanda. II - MÉRITO. O feito comporta julgamento no 

estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, posto que se trata de matéria de direito e não 

há necessidade de produzir prova em audiência. O autor é servidor 

público municipal, no cargo de professora e busca a incorporação aos 

seus proventos da diferença resultante da conversão dos vencimentos 

vigentes em março de 1.994 em URV, bem como o pagamento referente à 

perda salarial. A questão está na inclusão de índice nos vencimentos do 

requerente, resultante de errônea aplicação do critério de conversão de 

cruzeiros reais em URV, determinado pela Lei nº 8.880/94. É cediço o 

posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de 

ser obrigatória a adoção dos critérios previstos na Lei n° 8.880/94 quanto 

à conversão dos vencimentos e proventos a todos os servidores 

públicos, indistintamente, sejam eles federais, distritais, estaduais ou 

municipais, uma vez que a competência legislativa para disciplinar a 

respeito de sistema monetário é privativa da União (art. 22, VI, da CF), 

Segundo o Tribunal Superior, a conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor URV quanto aos vencimentos e proventos dos 

servidores públicos, deverá observar a sistemática estabelecida na Lei n.º 

8.880/94. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO 

CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO 

COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA 

DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. 

IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. (...). 2. De acordo com 

entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos 

proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 

22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União 

legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória. 3. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. 

Reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o 

condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos 

dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica 

diversa e que, por isso, não podem ser compensadas. 5. Recurso 

especial conhecido em parte e provido." (REsp 1.101.726/SP, Rel. Ministra 

Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 13.5.2009, DJe 

14.8.2009). Indiscutível, portanto, que os servidores do poder executivo 

municipal, também possuem o direito a receber diferença remuneratória 

resultante da aplicação errônea de critério de conversão de Cruzeiro Real 

em URV. Neste ponto, verifico que constam nos autos documentos 

necessários para a comprovação da condição de servidor público 

municipal. Quanto ao pedido de aplicação do percentual de 11,98% no 

salário do autor, o mesmo devido aos servidores do judiciário, anoto que o 

pagamento desses últimos servidores sempre ocorreu, por força do 

disposto na Constituição Federal, em torno do vigésimo dia de cada mês, 

quando do repasse a que se refere o seu art. 168, o que acabou gerando, 

em época de inflação acentuada, uma considerável diferença no 

respectivo cálculo, da ordem de 11,98%. Na hipótese dos autos, o 

requerente, servidor público municipal, embora pertencentes ao quadro do 

Poder Executivo, recebe seus vencimentos em datas variáveis. Assim o 

percentual de 11,98% não pode ser aplicado de forma aleatória aos 

servidores do referido Poder, tendo em vista que, quanto a estes, não há 

sequer a presunção de que os mesmos, à época, percebiam os seus 

salários entre o dia 20 e 22 do mês, já que o Poder Executivo não se 

encontra dentre o rol de Poderes cujo repasse da dotação orçamentária 

está agendado para o dia 20 do mês pelo artigo 168 da CF, cabendo a 

verificação, em cada caso concreto, da ocorrência ou não de perda 

salarial, o que depende das datas em que efetivamente, nos meses de 

referência, ocorreram os respectivos pagamentos. No que diz respeito ao 

reajuste no percentual de 11,98%, o Superior Tribunal Federal já se 

manifestou: “RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Servidor Público 

do Poder Executivo. Vencimentos. Reajustes. 11,98%. Conversão em 

URV. Art. 168 da CF. Impossibilidade. Agravo regimental provido. 

Extraordinário conhecido e provido. Ação julgada improcedente. A 

recomposição de 11,98% na remuneração dos servidores, por erro no 

critério de conversão da URV, não se aplica aos do Poder Executivo. 

Decisão: A Turma deu provimento ao agravo regimental no agravo de 

instrumento e acolheu o agravo de instrumento para, desde logo, 

conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto 

do Relator. Unânime. 1ª Turma, 01.02.2005.” (STF - AI 394077 AgR / RJ - 

RIO DE JANEIRO AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min. 

CEZAR PELUSO Julgamento: 01/02/2005 Órgão Julgador: Primeira Turma. 

Publicação: DJ 04-03-2005 PP- 00017Parte(s) AGTE.: UNIÃO, AGDA.: 
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NELLY NOVAES DE ASSUMPÇÃO MOFREITA). De outro norte, sobre a 

alegação do Município de que o autor não comprovou a efetiva perda 

salarial, obviamente que se trata de informação que deveria ser trazida 

aos autos pelo requerido de forma detalhada e individualizada na referida 

defesa, uma vez que a transformação do salário do requerente para URV 

coube à Administração Pública. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PERDAS 

SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE SEUS VENCIMENTOS EM 

REAL. DIFERENÇAS RELATIVAS A URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO 

DIREITO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 85/STJ. DIREITO AO PAGAMENTO 

DA DIFERENÇA DE 11,98%. SÚMULA Nº 22/TJPE. ÔNUS DA PROVA. 

AÇÃO DE COBRANÇA. A PROVA RECAI SOBRE O INADIMPLEMENTO. 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI 

FEDERAL Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL Nº 

11.960/09. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. 

A presente questão trata de obrigação de trato sucessivo, que se renova 

a cada mês, conforme remansoso entendimento jurisprudencial já 

consolidado pela súmula nº 85 do superior tribunal de justiça. 2. A súmula 

nº 22, do TJPE garante aos membros do legislativo, judiciário e ministério 

público, inclusive aos agentes políticos, o acréscimo do percentual de 

11,98% relativo à conversão da URV nos seus vencimentos ou proventos. 

3. De acordo com a lei federal nº 8.880/94, caberia à edilidade a 

demonstração de que não teria havido prejuízo, nos termos do art. 333, 

inciso II, do CPC, por se tratar de uma ação de cobrança, em que a prova 

deve recair sobre o inadimplemento. 4. Descabida a exigência de 

comprovação da redução nominal dos vencimentos do autor, uma vez que 

o critério de conversão de todos os salários para URV, instituído pela lei nº 

8.880/94, é regra de observância compulsória. 5. Quanto à forma de 

atualização da condenação, deve-se observar o disposto no artigo 1º-f, 

da lei federal nº 9.494/97, com redação dada pela lei federal nº 11.960/09. 

6. Recurso de agravo desprovido. 7. Decisão unânime.” (TJPE; AG-APL 

0003992-55.2010.8.17.1590; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. 

Erik de Sousa Dantas Simões; Julg. 30/04/2013; DJEPE 10/05/2013; Pág. 

196). “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA. AÇÃO 

DE COBRANÇA. URV. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DO PODER 

EXECUTIVO. VENCIMENTOS. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. 

PRESCRIÇÃO. REJEITADA. SÚMULA Nº 85 DO STJ. RELAÇÃO JURÍDICA 

DE TRATO SUCESSIVO. APLICABILIDADE NA HIPÓTESE DE PAGAMENTO 

DE VENCIMENTOS E PROVENTOS ANTES DO ÚLTIMO DIA DO MÊS DE 

REFERÊNCIA. VANTAGEM EXTENSÍVEL AOS SERVIDORES DE TODOS OS 

PODERES, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA. 

DIFERENÇA QUE DEVE SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

COMPENSAÇÃO E LIMITAÇÃO TEMPORAL. INAPLICABILIDADE. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA QUE DEVERIATER OCORRIDO O 

PAGAMENTO. JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A 

REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MANTIDOS EM 10% SOBRE A CONDENAÇÃO. I- Na ação de cobrança 

cabe à Fazenda Pública provar o fato desconstitutivo do direito em face 

dela pleiteado, vez que o ônus da prova contrária incumbe ao réu (artigo 

333, II, do CPC). II. (...).” (TJMA; Rec 0050365-85.2012.8.10.0001; Ac. 

136162/2013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva; 

Julg. 24/09/2013; DJEMA 30/09/2013). Com efeito, incumbia ao requerido, a 

teor do art. 373, II, do CPC, o ônus de produzir prova quanto à existência 

de fato modificativo ou extintivo do direito buscado pelo autor, o que não 

ocorreu. Por fim, não vislumbro na conduta processual da parte autora 

litigância de má-fé, uma vez que inocorrentes quaisquer umas das 

hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Com essas considerações, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora em 

desfavor do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, para o fim de condenar o 

requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido aos cinco 

últimos anos ao ajuizamento da presente ação, tendo por base o 

percentual a ser apurado em liquidação de sentença, no percentual de 

11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pelo autor no mencionado 

período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), 

gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em 

decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos 

da requerente referido percentual. Apurado o percentual devido, este será 

incorporado na remuneração do autor até o momento em que a carreira do 

servidor passar por uma reestruturação remuneratória. As parcelas 

atrasadas deverão ser acrescidas de correção monetária, segundo o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir 

do vencimento de cada parcela, e juros moratórios equivalentes aos juros 

aplicáveis à caderneta de poupança, contados da citação válida. Sem 

custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o 

requerido. Assim, considerando que o autor decaiu em parte mínima do 

pedido, condeno o requerido ao pagamento, por inteiro, de honorários 

advocatícios em favor da Procuradoria do Município, que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais), considerando o pouco tempo de tramitação do 

feito, o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de 

deslocamento), que o Procurador trouxe boa fundamentação e bom direito 

em suas peças processuais e por não haver complexidade na causa, 

consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil. 

Sentença sujeita a reexame necessário (artigo 496, I, do CPC), de modo 

que, decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, 

certifiquem-se e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo nº 1000264-21.2019.811.0044 I – RELATÓRIO VISTO, MARIA 

ROSANA DE SOUZA ajuizou ação de cobrança com pedido de tutela 

antecipada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em 

síntese, que é servidor público municipal e faz jus a incorporação de 

11,98% no seu salário decorrente das diferenças financeiras geradas 

com a redução no seu salário quando da conversão do cruzeiro em URV, 

bem como ao pagamento dessas diferenças a partir de 2007. Citado, o 

requerido apresentou contestação à Ref. 27255747, apresentando 

preliminar de prescrição. É a síntese do essencial. FUNDAMENTO E 

DECIDO. II - PRESCRIÇÃO No caso, trata-se de pretensão de percepção de 

prestações periódicas, devidas pela Fazenda Pública, a qual não negou o 

direito reclamado. Logo, a prescrição, que é quinquenal irá incidir sobre as 

parcelas em atraso, à data da propositura da ação e não sobre o direito 

em si, nos termos que dispõe a Súmula nº 85, do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: “Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação.” Assim, considerando-se que a presente ação foi proposta em 

11.03.2019 impõe-se reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 

11.03.2014. Desta feita, entende-se que o pagamento de eventuais verbas 

supostamente devidas pelo requerido deverá observar o lustro 

prescricional aplicável à Fazenda Pública, nos termos do que dispõe a 

Súmula já mencionada. Destarte, acolho a arguição de prescrição, para o 

fim de reconhecer prescrita as verbas anteriores à data de 11.03.2014, 

cinco anos antes a data da propositura da presente ação. III - MÉRITO. O 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, posto que se 

trata de matéria de direito e não há necessidade de produzir prova em 

audiência. O autor é servidor público estadual, no cargo de profissional da 

educação básica e busca a incorporação aos seus proventos da 

diferença resultante da conversão dos vencimentos vigentes em março de 

1.994 em URV, bem como o pagamento referente à perda salarial. A 

questão está na inclusão de índice nos vencimentos do requerente, 

resultante de errônea aplicação do critério de conversão de cruzeiros 

reais em URV, determinado pela Lei nº 8.880/94. É cediço o 

posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de 

ser obrigatória a adoção dos critérios previstos na Lei n° 8.880/94 quanto 

à conversão dos vencimentos e proventos a todos os servidores 

públicos, indistintamente, sejam eles federais, distritais, estaduais ou 

municipais, uma vez que a competência legislativa para disciplinar a 

respeito de sistema monetário é privativa da União (art. 22, VI, da CF), 

Segundo o Tribunal Superior, a conversão de Cruzeiros Reais para 
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Unidade Real de Valor URV quanto aos vencimentos e proventos dos 

servidores públicos, deverá observar a sistemática estabelecida na Lei n.º 

8.880/94. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO 

CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO 

COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA 

DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. 

IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. (...). 2. De acordo com 

entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos 

proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 

22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União 

legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória. 3. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. 

Reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o 

condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos 

dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica 

diversa e que, por isso, não podem ser compensadas. 5. Recurso 

especial conhecido em parte e provido." (REsp 1.101.726/SP, Rel. Ministra 

Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 13.5.2009, DJe 

14.8.2009). Indiscutível, portanto, que os servidores do poder executivo 

municipal, também possuem o direito a receber diferença remuneratória 

resultante da aplicação errônea de critério de conversão de Cruzeiro Real 

em URV. Neste ponto, verifico que constam nos autos documentos 

necessários para a comprovação da condição de servidor público 

municipal. Quanto ao pedido de aplicação do percentual de 11,98% no 

salário do autor, o mesmo devido aos servidores do judiciário, anoto que o 

pagamento desses últimos servidores sempre ocorreu, por força do 

disposto na Constituição Federal, em torno do vigésimo dia de cada mês, 

quando do repasse a que se refere o seu art. 168, o que acabou gerando, 

em época de inflação acentuada, uma considerável diferença no 

respectivo cálculo, da ordem de 11,98%. Na hipótese dos autos, o 

requerente, servidor público municipal, embora pertencentes ao quadro do 

Poder Executivo, recebe seus vencimentos em datas variáveis. Assim o 

percentual de 11,98% não pode ser aplicado de forma aleatória aos 

servidores do referido Poder, tendo em vista que, quanto a estes, não há 

sequer a presunção de que os mesmos, à época, percebiam os seus 

salários entre o dia 20 e 22 do mês, já que o Poder Executivo não se 

encontra dentre o rol de Poderes cujo repasse da dotação orçamentária 

está agendado para o dia 20 do mês pelo artigo 168 da CF, cabendo a 

verificação, em cada caso concreto, da ocorrência ou não de perda 

salarial, o que depende das datas em que efetivamente, nos meses de 

referência, ocorreram os respectivos pagamentos. No que diz respeito ao 

reajuste no percentual de 11,98%, o Superior Tribunal Federal já se 

manifestou: “RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Servidor Público 

do Poder Executivo. Vencimentos. Reajustes. 11,98%. Conversão em 

URV. Art. 168 da CF. Impossibilidade. Agravo regimental provido. 

Extraordinário conhecido e provido. Ação julgada improcedente. A 

recomposição de 11,98% na remuneração dos servidores, por erro no 

critério de conversão da URV, não se aplica aos do Poder Executivo. 

Decisão: A Turma deu provimento ao agravo regimental no agravo de 

instrumento e acolheu o agravo de instrumento para, desde logo, 

conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto 

do Relator. Unânime. 1ª Turma, 01.02.2005.” (STF - AI 394077 AgR / RJ - 

RIO DE JANEIRO AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min. 

CEZAR PELUSO Julgamento: 01/02/2005 Órgão Julgador: Primeira Turma. 

Publicação: DJ 04-03-2005 PP- 00017Parte(s) AGTE.: UNIÃO, AGDA.: 

NELLY NOVAES DE ASSUMPÇÃO MOFREITA). De outro norte, sobre a 

alegação do Município de que o autor não comprovou a efetiva perda 

salarial, obviamente que se trata de informação que deveria ser trazida 

aos autos pelo requerido de forma detalhada e individualizada na referida 

defesa, uma vez que a transformação do salário do requerente para URV 

coube à Administração Pública. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PERDAS 

SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE SEUS VENCIMENTOS EM 

REAL. DIFERENÇAS RELATIVAS A URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO 

DIREITO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 85/STJ. DIREITO AO PAGAMENTO 

DA DIFERENÇA DE 11,98%. SÚMULA Nº 22/TJPE. ÔNUS DA PROVA. 

AÇÃO DE COBRANÇA. A PROVA RECAI SOBRE O INADIMPLEMENTO. 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI 

FEDERAL Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL Nº 

11.960/09. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. 

A presente questão trata de obrigação de trato sucessivo, que se renova 

a cada mês, conforme remansoso entendimento jurisprudencial já 

consolidado pela súmula nº 85 do superior tribunal de justiça. 2. A súmula 

nº 22, do TJPE garante aos membros do legislativo, judiciário e ministério 

público, inclusive aos agentes políticos, o acréscimo do percentual de 

11,98% relativo à conversão da URV nos seus vencimentos ou proventos. 

3. De acordo com a lei federal nº 8.880/94, caberia à edilidade a 

demonstração de que não teria havido prejuízo, nos termos do art. 333, 

inciso II, do CPC, por se tratar de uma ação de cobrança, em que a prova 

deve recair sobre o inadimplemento. 4. Descabida a exigência de 

comprovação da redução nominal dos vencimentos do autor, uma vez que 

o critério de conversão de todos os salários para URV, instituído pela lei nº 

8.880/94, é regra de observância compulsória. 5. Quanto à forma de 

atualização da condenação, deve-se observar o disposto no artigo 1º-f, 

da lei federal nº 9.494/97, com redação dada pela lei federal nº 11.960/09. 

6. Recurso de agravo desprovido. 7. Decisão unânime.” (TJPE; AG-APL 

0003992-55.2010.8.17.1590; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. 

Erik de Sousa Dantas Simões; Julg. 30/04/2013; DJEPE 10/05/2013; Pág. 

196). “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA. AÇÃO 

DE COBRANÇA. URV. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DO PODER 

EXECUTIVO. VENCIMENTOS. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. 

PRESCRIÇÃO. REJEITADA. SÚMULA Nº 85 DO STJ. RELAÇÃO JURÍDICA 

DE TRATO SUCESSIVO. APLICABILIDADE NA HIPÓTESE DE PAGAMENTO 

DE VENCIMENTOS E PROVENTOS ANTES DO ÚLTIMO DIA DO MÊS DE 

REFERÊNCIA. VANTAGEM EXTENSÍVEL AOS SERVIDORES DE TODOS OS 

PODERES, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA. 

DIFERENÇA QUE DEVE SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

COMPENSAÇÃO E LIMITAÇÃO TEMPORAL. INAPLICABILIDADE. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA QUE DEVERIATER OCORRIDO O 

PAGAMENTO. JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A 

REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MANTIDOS EM 10% SOBRE A CONDENAÇÃO. I- Na ação de cobrança 

cabe à Fazenda Pública provar o fato desconstitutivo do direito em face 

dela pleiteado, vez que o ônus da prova contrária incumbe ao réu (artigo 

333, II, do CPC). II. (...).” (TJMA; Rec 0050365-85.2012.8.10.0001; Ac. 

136162/2013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva; 

Julg. 24/09/2013; DJEMA 30/09/2013). Com efeito, incumbia ao requerido, a 

teor do art. 373, II, do CPC, o ônus de produzir prova quanto à existência 

de fato modificativo ou extintivo do direito buscado pelo autor, o que não 

ocorreu. Por fim, não vislumbro na conduta processual da parte autora 

litigância de má-fé, uma vez que inocorrentes quaisquer umas das 

hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Com essas considerações, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, para o fim de condenar o 

requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido aos cinco 

últimos anos ao ajuizamento da presente ação, tendo por base o 

percentual a ser apurado em liquidação de sentença, no percentual de 

11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pelo autor no mencionado 

período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), 

gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em 

decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos 

da requerente referido percentual. Apurado o percentual devido, este será 

incorporado na remuneração do autor até o momento em que a carreira do 

servidor passar por uma reestruturação remuneratória. As parcelas 

atrasadas deverão ser acrescidas de correção monetária, segundo o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir 

do vencimento de cada parcela, e juros moratórios equivalentes aos juros 

aplicáveis à caderneta de poupança, contados da citação válida. Sem 

custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o 

requerido. Assim, considerando que o autor decaiu em parte mínima do 

pedido, condeno o requerido ao pagamento, por inteiro, de honorários 

advocatícios em favor da Procuradoria do Município, que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais), considerando o pouco tempo de tramitação do 

feito, o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de 
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deslocamento), que o Procurador trouxe boa fundamentação e bom direito 

em suas peças processuais e por não haver complexidade na causa, 

consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil. 

Sentença sujeita a reexame necessário (artigo 496, I, do CPC), de modo 

que, decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, 

certifiquem-se e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000459-06.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE NUNES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO OAB - MT24305/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000459-06.2019.811.0044 VISTO, JAQUELINE NUNES 

COSTA ajuizou ação de cobrança com pedido de tutela antecipada em 

face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, alegando, em síntese, que é 

servidor público municipal e faz jus a incorporação de 11,98% no seu 

salário decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução no 

seu salário quando da conversão do cruzeiro em URV, bem como ao 

pagamento dessas diferenças a partir de 2007. Citado, o requerido deixou 

transcorrer in albis o prazo para a apresentação de contestação. É a 

síntese do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. II – DA REVELIA EM 

RELAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. Como cediço, revelia é a 

ausência de contestação no prazo lega, conforme artigo 344, do Código 

de Processo Civil. No caso em tela, a municipalidade, devidamente citada, 

deixou transcorrer in albis o prazo para ofertar resposta, tornando-se 

revel, portanto. Contudo, observo que, em que pese não oferecida 

contestação, não restam configurados os efeitos da revelia, pois se está 

a tratar de ação ajuizada contra a Fazenda Pública Municipal (artigo 345, 

inciso II, do CPC). A circunstância, consequentemente, se reveste de 

peculiaridade que inviabiliza a sanção da parte final do artigo 344 do CPC, 

isto porque não há efeito material da revelia nas causas em que é parte a 

Fazenda Pública (art. 345, II do CPC). O Município, que aqui figura como 

revel, não pode abrir mão, por indisponíveis, dos direitos ou do patrimônio 

públicos, caso em que ao autor cumpre fazer prova dos fatos 

constitutivos (CPC, artigo 373, inciso I). A propósito a remansosa 

jurisprudência pátria: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. 

EFEITOS. FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. ART. 320, INCISO II, DO 

CPC. 1. Não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia – 

presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor – pois seus bens 

e direitos são considerados indisponíveis, aplicando-se o artigo 320, II, do 

CPC. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1.288.560 - MT 

(2011/0252049-6) Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 19/06/2012). (Destaquei) Todavia, no caso em apreço, em que 

pese ausentes os efeitos da revelia, a prova dos autos autoriza a 

procedência da demanda. IV - MÉRITO. O feito comporta julgamento no 

estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, posto que se trata de matéria de direito e não 

há necessidade de produzir prova em audiência. O autor é servidor 

público municipal, no cargo de técnico administrativo, e busca a 

incorporação aos seus proventos da diferença resultante da conversão 

dos vencimentos vigentes em março de 1.994 em URV, bem como o 

pagamento referente à perda salarial. A questão está na inclusão de 

índice nos vencimentos do requerente, resultante de errônea aplicação do 

critério de conversão de cruzeiros reais em URV, determinado pela Lei nº 

8.880/94. É cediço o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, no sentido de ser obrigatória a adoção dos critérios previstos na 

Lei n° 8.880/94 quanto à conversão dos vencimentos e proventos a todos 

os servidores públicos, indistintamente, sejam eles federais, distritais, 

estaduais ou municipais, uma vez que a competência legislativa para 

disciplinar a respeito de sistema monetário é privativa da União (art. 22, VI, 

da CF), Segundo o Tribunal Superior, a conversão de Cruzeiros Reais 

para Unidade Real de Valor URV quanto aos vencimentos e proventos dos 

servidores públicos, deverá observar a sistemática estabelecida na Lei n.º 

8.880/94. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO 

CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO 

COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA 

DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. 

IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. (...). 2. De acordo com 

entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos 

proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 

22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União 

legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória. 3. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. 

Reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o 

condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos 

dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica 

diversa e que, por isso, não podem ser compensadas. 5. Recurso 

especial conhecido em parte e provido." (REsp 1.101.726/SP, Rel. Ministra 

Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 13.5.2009, DJe 

14.8.2009). Indiscutível, portanto, que os servidores do poder executivo 

municipal, também possuem o direito a receber diferença remuneratória 

resultante da aplicação errônea de critério de conversão de Cruzeiro Real 

em URV. Neste ponto, verifico que constam nos autos documentos 

necessários para a comprovação da condição de servidor público 

municipal. Quanto ao pedido de aplicação do percentual de 11,98% no 

salário do autor, o mesmo devido aos servidores do judiciário, anoto que o 

pagamento desses últimos servidores sempre ocorreu, por força do 

disposto na Constituição Federal, em torno do vigésimo dia de cada mês, 

quando do repasse a que se refere o seu art. 168, o que acabou gerando, 

em época de inflação acentuada, uma considerável diferença no 

respectivo cálculo, da ordem de 11,98%. Na hipótese dos autos, o 

requerente, servidor público municipal, embora pertencentes ao quadro do 

Poder Executivo, recebe seus vencimentos em datas variáveis. Assim o 

percentual de 11,98% não pode ser aplicado de forma aleatória aos 

servidores do referido Poder, tendo em vista que, quanto a estes, não há 

sequer a presunção de que os mesmos, à época, percebiam os seus 

salários entre o dia 20 e 22 do mês, já que o Poder Executivo não se 

encontra dentre o rol de Poderes cujo repasse da dotação orçamentária 

está agendado para o dia 20 do mês pelo artigo 168 da CF, cabendo a 

verificação, em cada caso concreto, da ocorrência ou não de perda 

salarial, o que depende das datas em que efetivamente, nos meses de 

referência, ocorreram os respectivos pagamentos. No que diz respeito ao 

reajuste no percentual de 11,98%, o Superior Tribunal Federal já se 

manifestou: “RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Servidor Público 

do Poder Executivo. Vencimentos. Reajustes. 11,98%. Conversão em 

URV. Art. 168 da CF. Impossibilidade. Agravo regimental provido. 

Extraordinário conhecido e provido. Ação julgada improcedente. A 

recomposição de 11,98% na remuneração dos servidores, por erro no 

critério de conversão da URV, não se aplica aos do Poder Executivo. 

Decisão: A Turma deu provimento ao agravo regimental no agravo de 

instrumento e acolheu o agravo de instrumento para, desde logo, 

conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto 

do Relator. Unânime. 1ª Turma, 01.02.2005.” (STF - AI 394077 AgR / RJ - 

RIO DE JANEIRO AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min. 

CEZAR PELUSO Julgamento: 01/02/2005 Órgão Julgador: Primeira Turma. 

Publicação: DJ 04-03-2005 PP- 00017Parte(s) AGTE.: UNIÃO, AGDA.: 

NELLY NOVAES DE ASSUMPÇÃO MOFREITA). De outro norte, sobre a 

alegação do Município de que o autor não comprovou a efetiva perda 

salarial, obviamente que se trata de informação que deveria ser trazida 

aos autos pelo requerido de forma detalhada e individualizada na referida 

defesa, uma vez que a transformação do salário do requerente para URV 

coube à Administração Pública. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PERDAS 

SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE SEUS VENCIMENTOS EM 

REAL. DIFERENÇAS RELATIVAS A URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO 

DIREITO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 85/STJ. DIREITO AO PAGAMENTO 

DA DIFERENÇA DE 11,98%. SÚMULA Nº 22/TJPE. ÔNUS DA PROVA. 

AÇÃO DE COBRANÇA. A PROVA RECAI SOBRE O INADIMPLEMENTO. 
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ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI 

FEDERAL Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL Nº 

11.960/09. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. 

A presente questão trata de obrigação de trato sucessivo, que se renova 

a cada mês, conforme remansoso entendimento jurisprudencial já 

consolidado pela súmula nº 85 do superior tribunal de justiça. 2. A súmula 

nº 22, do TJPE garante aos membros do legislativo, judiciário e ministério 

público, inclusive aos agentes políticos, o acréscimo do percentual de 

11,98% relativo à conversão da URV nos seus vencimentos ou proventos. 

3. De acordo com a lei federal nº 8.880/94, caberia à edilidade a 

demonstração de que não teria havido prejuízo, nos termos do art. 333, 

inciso II, do CPC, por se tratar de uma ação de cobrança, em que a prova 

deve recair sobre o inadimplemento. 4. Descabida a exigência de 

comprovação da redução nominal dos vencimentos do autor, uma vez que 

o critério de conversão de todos os salários para URV, instituído pela lei nº 

8.880/94, é regra de observância compulsória. 5. Quanto à forma de 

atualização da condenação, deve-se observar o disposto no artigo 1º-f, 

da lei federal nº 9.494/97, com redação dada pela lei federal nº 11.960/09. 

6. Recurso de agravo desprovido. 7. Decisão unânime.” (TJPE; AG-APL 

0003992-55.2010.8.17.1590; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. 

Erik de Sousa Dantas Simões; Julg. 30/04/2013; DJEPE 10/05/2013; Pág. 

196). “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA. AÇÃO 

DE COBRANÇA. URV. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DO PODER 

EXECUTIVO. VENCIMENTOS. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. 

PRESCRIÇÃO. REJEITADA. SÚMULA Nº 85 DO STJ. RELAÇÃO JURÍDICA 

DE TRATO SUCESSIVO. APLICABILIDADE NA HIPÓTESE DE PAGAMENTO 

DE VENCIMENTOS E PROVENTOS ANTES DO ÚLTIMO DIA DO MÊS DE 

REFERÊNCIA. VANTAGEM EXTENSÍVEL AOS SERVIDORES DE TODOS OS 

PODERES, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA. 

DIFERENÇA QUE DEVE SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

COMPENSAÇÃO E LIMITAÇÃO TEMPORAL. INAPLICABILIDADE. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA QUE DEVERIATER OCORRIDO O 

PAGAMENTO. JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A 

REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MANTIDOS EM 10% SOBRE A CONDENAÇÃO. I- Na ação de cobrança 

cabe à Fazenda Pública provar o fato desconstitutivo do direito em face 

dela pleiteado, vez que o ônus da prova contrária incumbe ao réu (artigo 

333, II, do CPC). II. (...).” (TJMA; Rec 0050365-85.2012.8.10.0001; Ac. 

136162/2013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva; 

Julg. 24/09/2013; DJEMA 30/09/2013). Com efeito, incumbia ao requerido, a 

teor do art. 373, II, do CPC, o ônus de produzir prova quanto à existência 

de fato modificativo ou extintivo do direito buscado pelo autor, o que não 

ocorreu. Por fim, não vislumbro na conduta processual da parte autora 

litigância de má-fé, uma vez que inocorrentes quaisquer umas das 

hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Com essas considerações, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora em 

desfavor do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, para o fim de condenar o 

requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrente da 

conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido aos cinco 

últimos anos ao ajuizamento da presente ação, tendo por base o 

percentual a ser apurado em liquidação de sentença, no percentual de 

11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pelo autor no mencionado 

período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), 

gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em 

decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos 

da requerente referido percentual. Apurado o percentual devido, este será 

incorporado na remuneração do autor até o momento em que a carreira do 

servidor passar por uma reestruturação remuneratória. As parcelas 

atrasadas deverão ser acrescidas de correção monetária, segundo o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir 

do vencimento de cada parcela, e juros moratórios equivalentes aos juros 

aplicáveis à caderneta de poupança, contados da citação válida. Sem 

custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o 

requerido. Assim, considerando que o autor decaiu em parte mínima do 

pedido, condeno o requerido ao pagamento, por inteiro, de honorários 

advocatícios em favor da Procuradoria do Município, que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais), considerando o pouco tempo de tramitação do 

feito, o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de 

deslocamento), que o Procurador trouxe boa fundamentação e bom direito 

em suas peças processuais e por não haver complexidade na causa, 

consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil. 

Sentença sujeita a reexame necessário (artigo 496, I, do CPC), de modo 

que, decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, 

certifiquem-se e remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-62.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PARANATINGA LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à contestação 

juntada nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 13/2020- DF.

Doutor Evandro Juarez Rodrigues, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições Considerando a Portaria-Conjunta n. 255, de 19 de março de 

2020, que dispõe sobre o endereço virtual dos magistrados do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, para atendimento dos casos 

urgentes, no período de 20 de março a 20 de abril de 2020.Considerando 

prorrogação e suspensão ate o dia 30 de maio de 2020, cujas medidas 

estão prevista na Portaria Conjunta n. 281.RESOLVE:

 Art. 1º - Alterar em partes a Portaria N. 05/2020/DF, continuando o 

Atendimento virtual pelo magistrado será realizado durante o horário de 

expediente forense, para casos urgentes, mediante prévio agendamento, 

pelos Assessores de Gabinete Danielly da Silva Rodrigues, telefone n. 

(66) 9.9645-6816 e Cirillo Gonzaga de Almeida, telefone n. (66) 

9.9999-8588. Parágrafo único - A lotação do magistrado poderá ser 

c o n s u l t a d a  p o r  m e i o  d o  s e g u i n t e  e n d e r e n ç o : 

http://www.tjmt.jus.br/lotacionograma. Art. 2º - O Atendimento pelos 

gestores das unidades judiciarias e administrativas serão realizados por 

meio dos respectivos enderenço eletrônico (e-mail), disponibilizado nos 

seguinte enderenço: http://www.tjmt.jus.br/institucional, ou pelo telefone 

com os Gestores (Judiciários) Irene Aparecida Fermino (66) 9.9605-1798 

(Segunda Vara), Jose Barbosa da Silva (66) 9.9978-3073 (Juizado 

Especial), e Administrativo com as gestoras Francineide Paiva dos Santos 

(66) 9.9646-7564 e Roberta Torres Mourão Vieira, (66) 9.9616-5599 Art. 

3º - Esta Portaria entra em vigor a partir do dia 21 de abril de 2020. Art. 4º 

- Publique-se e cumpra-se, remetendo copia à Presidência do Tribunal de 

Justiça, Corregedoria Geral, Ministério Público, à Ordem dos Advogados 

do Brasil - 14ª Subseção de Peixoto de Azevedo, Defensor Público, 

Procuradores da união, do Estado e dos Municípios. Peixoto de Azevedo, 

de 17 de abril de 2020. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito - Diretor 

do Foro.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-98.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SANTANA DE VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MT56543-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento 31/2016-CGJ, fica a parte 

requerente: FRANCISCO SANTANA DE VASCONCELOS, brasileiro, 

portador do RG 3016030-8 SSP/MT, inscrito no CPF 816.997.863-72, 

devidamente Intimada por intermédio de seu advogado(a) Dr(a). JONES 

EVERSON CARDOSO, OAB/SP 146.007, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

562,53 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença (id.: 20487801). Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

149,13 (cento e quarenta e nove reais e treze centavos) , para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá/deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE PRIMEIRA INSTÂNCIA”, 

clicar em EMITIR GUIA, ir em (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos como o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

da Comarca de origem dos autos, ou Protocolo geral do Fórum da Capital 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. O NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciária implicará na 

restrição do nome e CPF/CNPJ do devedor (requerente/requerido) junto à 

dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC-TJMT. Adiel Sousa Araújo - Gestor da CAA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-95.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR FRAZAO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento 31/2016-CGJ, fica a parte 

requerente: LUCIMAR FRAZÀO FERREIRA, brasileira,portadora do RG 

2887627-0 SSP/MT, inscrita no CPF 969.301.793-53, devidamente Intimada 

por intermédio de seu advogado(a) Dr(a). JONES EVERSON CARDOSO, 

OAB/SP 146.007, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 571,39 (quinhentos 

e setenta e um reais e trinta e nove centavos), a que foi condenada nos 

termos da r. sentença (id.: 15956053). Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 423,44 (quatrocentos e vinte e três reais e quarenta 

e quatro centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 147,95 

(cento e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos) , para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá/deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE PRIMEIRA INSTÂNCIA”, 

clicar em EMITIR GUIA, ir em (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos como o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

da Comarca de origem dos autos, ou Protocolo geral do Fórum da Capital 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. O NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciária implicará na 

restrição do nome e CPF/CNPJ do devedor (requerente/requerido) junto à 

dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC-TJMT. Adiel Sousa Araújo - Gestor da CAA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-04.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA CARNEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO(A))

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento 31/2016-CGJ, fica a parte 

requerente: JESSIKA CARNEIRO DA SILVA, brasileira, portadora da 

Cédula de Identidade sob o nº 2630146-6 SEJSP/MT, e do CPF n.º 

056.158.721-36, devidamente Intimada por intermédio de seu advogado(a) 

Dr(a). JONES EVERSON CARDOSO, OAB/SP 146.007, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 562,53 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três 

centavos), a que foi condenada nos termos da r. sentença (id.: 

23553517). Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 149,13 (cento e quarenta e nove reais e treze 

centavos) , para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá/deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar em EMITIR GUIA, ir em (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos como o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo da Comarca de origem dos autos, ou Protocolo 

geral do Fórum da Capital aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciária implicará na restrição do nome e CPF/CNPJ do devedor 

(requerente/requerido) junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Adiel Sousa Araújo 

- Gestor da CAA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-05.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZIMAR FERREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT17759/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento 31/2016-CGJ, fica a parte 

requerente: CREUZIMAR FERREIRA SANTANA, brasileira, portadora da 

Cédula de Identidade RG. 1629735-0 SSP/MT do CPF 815.877.751-15, 

devidamente Intimada por intermédio de seu advogado(a) Dr(a). JONES 

EVERSON CARDOSO, OAB/SP 146.007, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

571,39 (quinhentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos), a que 

foi condenada nos termos da r. sentença (id.: 19329260). Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 423,44 (quatrocentos e vinte e 

três reais e quarenta e quatro centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 147,95 (cento e quarenta e sete reais e noventa e cinco 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá/deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar em EMITIR GUIA, ir em (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos como o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo da Comarca de origem dos autos, ou Protocolo 

geral do Fórum da Capital aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciária implicará na restrição do nome e CPF/CNPJ do devedor 

(requerente/requerido) junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Adiel Sousa Araújo 

- Gestor da CAA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-75.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento 31/2016-CGJ, fica a parte 

requerente: GILVAN CARLOS DA SILVA , brasileiro, portador da Cédula 

de Identidade de n.º 10729930-0 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 

071.800.829-45, devidamente Intimado por intermédio de seu advogado(a) 

Dr(a). ELAINE FREIRE ALVES, OAB/MT 12.952, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

571,39 (quinhentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos), a que 

foi condenada nos termos da r. sentença (id.: 17280859). Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 423,44 (quatrocentos e vinte e 

três reais e quarenta e quatro centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 147,95 (cento e quarenta e sete reais e noventa e cinco 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá/deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar em EMITIR GUIA, ir em (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos como o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo da Comarca de origem dos autos, ou Protocolo 

geral do Fórum da Capital aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciária implicará na restrição do nome e CPF/CNPJ do devedor 

(requerente/requerido) junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Adiel Sousa Araújo 

- Gestor da CAA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-37.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DULCIANE ALVES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

PATRICK VINY DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT22082/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WYLTON FERNANDES PINHEIRO DA CRUZ - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento 31/2016-CGJ, fica a parte 

requerente: DULCIANE ALVES DE ANDRADE, brasileira, portadora da 

Cédula de Identidade nº 46079528-4 SESP/PR, inscrita no CPF sob o nº 

023.566.811-75, devidamente Intimada por intermédio de seu(s) 

advogado(a) Dr(a). ELIMAR AZEVEDO SELVÁTICO, OAB/MT Nº 21.282/O 

e PATRICK VINY DE OLIVEIRA E SILVA - OAB MT22082/O, para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais 

no importe de R$ 571,39 (quinhentos e setenta e um reais e trinta e nove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença (id.: 

16860175). Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 423,44 

(quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 147,95 (cento e quarenta e sete reais 

e noventa e cinco centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

de que poderá/deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar em EMITIR GUIA, ir em 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos como o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo da Comarca de origem dos autos, 

ou Protocolo geral do Fórum da Capital aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciária implicará na restrição do nome e 

CPF/CNPJ do devedor (requerente/requerido) junto à dívida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. Adiel Sousa Araújo - Gestor da CAA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-64.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANALVA NUNES COLARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento 31/2016-CGJ, fica a parte 

requerente: ANALVA NUNES COLARES, brasileira, portadora do RG 

6852374 SSP/PA, inscrita no CPF 017.005.692-95, devidamente Intimada 

por intermédio de seu advogado(a) Dr(a). JONES EVERSON CARDOSO, 

OAB/SP 146.007, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 571,39 (quinhentos 

e setenta e um reais e trinta e nove centavos), a que foi condenada nos 

termos da r. sentença (id.: 20488808). Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 423,44 (quatrocentos e vinte e três reais e quarenta 

e quatro centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 147,95 

(cento e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá/deverá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE PRIMEIRA INSTÂNCIA”, 

clicar em EMITIR GUIA, ir em (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos como o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

da Comarca de origem dos autos, ou Protocolo geral do Fórum da Capital 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. O NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciária implicará na 

restrição do nome e CPF/CNPJ do devedor (requerente/requerido) junto à 

dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC-TJMT. Adiel Sousa Araújo - Gestor da CAA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-85.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT13815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento 31/2016-CGJ, fica a parte 

requerente: IOLANDA DOS SANTOS SOUSA, brasileira, inscrita no CPF 

sob nº. 021.248.591-10, portador (a) da Cédula de Identidade 

nº.1915254-0 , devidamente Intimada por intermédio de seu advogado(a) 

Dr(a). LUCIANA BRANDÃO, OAB/MT 13.815, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

571,39 (quinhentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença (id.: 11795646). Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 423,44 (quatrocentos e vinte e 

três reais e quarenta e quatro centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 147,95 (cento e quarenta e sete reais e noventa e cinco 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá/deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar em EMITIR GUIA, ir em (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos como o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo da Comarca de origem dos autos, ou Protocolo 

geral do Fórum da Capital aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciária implicará na restrição do nome e CPF/CNPJ do devedor 

(requerente/requerido) junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Adiel Sousa Araújo 

- Gestor da CAA.
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2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000351-06.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO BATISTA MARTINS FILHO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI OAB - MT16635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE MECIANO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO Processo nº 1000351-06.2020.8.11.0023 

Requerente: CELIO BATISTA MARTINS FILHO Requerido: FELIPE MECIANO 

D E S P A C H O 1) Antes de analisar o pedido liminar entendo necessária 

a realização de diligências para melhor elucidação da situação em 

discussão. 1.1) Proceda-se a retificação da classe judicial para 

Reintegração de Posse. 1.2) Apense-se aos autos (Processo nº 

1040944-57.2019.8.11.0041). 1.3) Determino que o Oficial de Justiça, no 

prazo de 15 (quinze) dias, elabore Auto de Vistoria, Avaliação e 

Constatação no imóvel objeto da lide, devendo constar as seguintes 

informações: quem exerce a posse do imóvel; quem são os lindeiros; se 

há benfeitorias antigas e recentes, como cercas e muros ou sinais 

recentes de demarcação na propriedade; qual atividade é exercida na 

propriedade; se existem animais ou lavoura; onde se localiza a servidão 

de passagem, oportunidade que deverá informar a existência de outros 

acessos entre as propriedades rurais; e demais informações úteis ao 

deslinde da causa. Se possível, o referido auto deverá ser munido de 

fotografias dos acesos existentes dos imóveis. 1.4) Caso seja 

estritamente necessário e havendo pedido nos autos, autorizo desde já o 

reforço policial, desde que preenchidos os requisitos constantes na 

CNGC, devendo ainda ser certificado pelo Oficial de Justiça. 1.5) Intime-se 

o requerente que deverá se atentar para o disposto no art. 357, § 4º do 

CPC; 1.6) Na sequência, designo audiência de justificação prévia para o 

dia 17/08/2020, às 14h00min, devendo o autor arrolar tempestivamente as 

testemunhas (arts.357, §3º; 455, §1º; 562, ambos do CPC) 1.7) Cite-se a 

parte requerida para comparecer à referida audiência, consignando no 

mandado que o prazo para resposta, que é de 15 (quinze) dias, será 

contado a partir da intimação da decisão que deferir ou indeferir a medida 

liminar (art. 564, parágrafo único do CPC). 2) Intimem-se. 3) Cumpra-se 

servindo a presente de carta precatória/mandado/ofício, ante a urgência 

que o caso requer. Peixoto de Azevedo/MT, 08 de abril de 2020. Evandro 

Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000402-17.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETH DA SILVA CRUZ (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VENTURA DOS SANTOS OAB - MT25440/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

FERNANDA DOMINSCHEK HARTMANN OAB - MT27584/O 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000446-36.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA LUZ LOPES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO FERREIRA DE SOUZA (AUTORIDADE COATORA)

ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Nos termos do artigo 7º da Lei 12.016/2009 recebo a inicial. 

Notifique-se pessoalmente a autoridade acoimada de coatora do conteúdo 

da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada, a fim de que, 

no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações. Cumpra-se. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000451-58.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA ARCULANO PEREIRA (AUTOR(A))

ANDREIA SCHWINGEL (AUTOR(A))

MARTA PEREIRA SCHWINGEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WESLEY KUNZ PIRES OAB - MT24608/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

VISTO . 1. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 2. 

Cite-se a parte requerida pelo procedimento ordinário para responder, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 183 e 335, ambos do 

Código de Processo Civil, advertindo-a que eventual ausência de 

apresentação de resposta, implicará na decretação de sua revelia, 

conforme regra disposta no artigo 344 do mesmo diploma legal. Decorrido 

o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação oportunidade em que: 1.1 – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; 1.2 – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 1.3 – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001358-67.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON RIBEIRO HOFFMANN (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES
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VISTO. 1. Nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil, cite-se o 

devedor para que faça o pagamento do principal monetariamente 

atualizado, além dos encargos de juros e outros e, das custas e 

honorários, ficando advertido, também, de que a inércia importará em 

penhora coercitiva. Do mandado de citação deverá constar advertência: I - 

Sobre o prazo de 15 dias para embargos, cuja contagem se fará a partir 

da data da juntada do mandado aos autos ou, da comunicação de eventual 

juízo deprecado; II - A contagem do prazo para embargos é individual 

quando os devedores são dois ou mais, exceto para devedores cônjuges; 

III - Os embargos independem de penhora, depósito ou caução; IV - Poderá 

o devedor requerer o pagamento parcelado mensal do total da dívida em 

até 6 (seis) vezes, caso no prazo dos embargos reconheça o montante, 

comprove a realização de depósito equivalente a 30% (trinta por cento) da 

importância devida, inclusive custas e honorários. O parcelamento importa 

em majoração por correção monetária segundo o IGPM-FGV e juros de 1% 

(um por cento) ao mês. 2. Caso não seja feito o pagamento e a inicial não 

contenha especificação de bens, intime-se o devedor para que faça a 

indicação daqueles que tiver e sejam passíveis de penhora. 3. Fixo os 

honorários, para a execução, em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído a causa, porém na hipótese de pronto pagamento aqueles 

honorários ficam reduzidos à metade – art.827, § 1º do CPC. 4. Se 

necessária a penhora o Oficial de Justiça deverá cumprir, ainda, a 

avaliação e a cientificação do devedor quanto a constrição. 5. Caso a 

penhora recaia sobre bem que presta garantia hipotecária para outro 

credor, independentemente de pedido do aqui exequente e da fluência do 

prazo para eventuais embargos, promova o cartório a intimação postal - 

sendo o credor hipotecário pessoa jurídica - ou, por mandado - sendo o 

credor hipotecário pessoa natural. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000704-80.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUCAS FELIPE PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Diante da petição de fl. 23101258, intime-se a parte autora, para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001246-98.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, considerando que 

ainda não houve julgamento do agravo interposto às fls. 29198094, após 

voltem conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001124-85.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BONIFACIO NOLETO (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Depreende-se da decisão ID. 26196516 que a parte autora teve 

seu agravo de instrumento provido pelo Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, sendo concedido o direito de recolher as custas e despesas 

processuais ao final do processo. Desta forma, cumpra-se a decisão de 

Num. 3073824 em sua integralidade. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000232-45.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA DE ANDRADE OAB - MT27210/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

FERNANDA VENTURA DOS SANTOS OAB - MT25440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Cumpra-se o despacho de num. 29590179 em sua integralidade. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000057-85.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE TOSCANO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000057-85.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 13.500,00 ESPÉCIE: 

[Seguro]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

JOSILENE TOSCANO DA CONCEICAO Endereço: rua frederico campos, 

s/n, centro antigo, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Endereço: Avenida Miguel Sutil, n 7707, Duque de Caxias, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78048-485 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO 

para no prazo de em 15 dias, apresentar o comprovante de indeferimento 

administrativo, sob pena de extinção da ação por ausência de interesse 

de agir, nos termos da decisão e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). Peixoto de 

Azevedo-MT, 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Tecnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 
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ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000017-06.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LILIVAN OLIVEIRA CORTEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 03.238.631/0001-31 (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIUCEIA MARIA CORREA OAB - PR22573 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial 

de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO 

n. 1000017-06.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 43.747,33 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: LILIVAN 

OLIVEIRA CORTEZ Endereço: AVENIDA PROJETADA A, qd 37 lt 01, (VILA 

AMÉRICA) - ATÉ 549 - LADO ÍMPAR, RESIDENCIAL SABRINA II, SINOP - MT 

- CEP: 78559-712 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO 03.238.631/0001-31 Endereço: Rua Ministro César Cals, 226, 

prédio da prefeitura do município, centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO 

para indicar as provas que pretende produzir, justificando sua pertinência, 

no prazo de 5 (cinco) dias nos autos do processo acima identificado, nos 

termos da decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. Peixoto de 

Azevedo-MT, 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-09.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000226-09.2018.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 106,79 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por 

Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: DIEGO DE ABREU Endereço: Rua B-3, 378, Jerusalém, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 
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celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-25.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARA SILVA ALVES MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILDO ALVES MATOS OAB - MT0018173A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA REGINA STRAPASSON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA BEE DE SOUZA PINTO OAB - MT0008011A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 8010036-25.2014.8.11.0023 Valor da causa: R$ 7.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: MARA SILVA ALVES MATOS Endereço: Avenida SEBASTIAO 

ALVES JUNIOR, 801, INDUSTRIAL, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 POLO 

PASSIVO: Nome: PATRICIA REGINA STRAPASSON Endereço: Rua 

AURELIO DUTRA, 240, ALVORADA, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 ESPÉCIE: [Obrigações]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 16 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-25.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARA SILVA ALVES MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILDO ALVES MATOS OAB - MT0018173A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA REGINA STRAPASSON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA BEE DE SOUZA PINTO OAB - MT0008011A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 8010036-25.2014.8.11.0023 Valor da causa: R$ 7.000,00 POLO ATIVO: 

Nome: MARA SILVA ALVES MATOS Endereço: Avenida SEBASTIAO 

ALVES JUNIOR, 801, INDUSTRIAL, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 POLO 

PASSIVO: Nome: PATRICIA REGINA STRAPASSON Endereço: Rua 

AURELIO DUTRA, 240, ALVORADA, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 ESPÉCIE: [Obrigações]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 16 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-46.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDES CARDOSO DOS SANTOS MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. DA SILVA RODRIGUES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 
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PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO 

n. 8010011-46.2013.8.11.0023 Valor da causa: R$ 393,00 POLO ATIVO: 

Nome: IVANILDES CARDOSO DOS SANTOS MIRANDA Endereço: Rua B 4, 

487, JERUSALEM, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO 

PASSIVO: Nome: F. DA SILVA RODRIGUES - ME Endereço: Avenida 

BRASIL, 390, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

ESPÉCIE: [Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro 

teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. sentença: Isto posto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Ivanildes Cardoso dos 

Santos Miranda em face de F. da Silva Rodrigues – ME. Por sua vez, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO a fim de 

condenar a reclamante ao ressarcimento da quantia de R$ 306,98 

(trezentos e seis reais e noventa e oito centavos) a título de danos 

materiais, acrescidos de correção monetária e juros legais a contar da 

data da citação. PEIXOTO DE AZEVEDO, 16 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010138-18.2012.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE BRAGA PAE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY PORTELLA DE SOUZA OAB - MT4296/A (ADVOGADO(A))

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 8010138-18.2012.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 24.880,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: GEANE BRAGA PAE 

Endereço: Rua TEOTONIO VILELA, 757, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: Banco do Brasil S.A 

Endereço: Avenida DEPUTADO SEBASTIAO ALVES JUNIOR, 740, 

CENTRO, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA parte embargada para, querendo, se 

manifestar acerca dos embargos de declaração interpostos no Id nº 

16682726, no prazo de 05 (cinco) dias. PEIXOTO DE AZEVEDO, 16 de abril 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-96.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PEREIRA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo: 

1000399-96.2019.8.11.0023. REQUERENTE: FERNANDO PEREIRA PAIXAO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. INTIME-SE a parte 

recorrente para comprovar a hipossuficiência financeira, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de indeferimento do pedido de 

assistência judiciária gratuita. Tal medida encontra respaldo no Enunciado 

nº 116 do FONAJE, a seguir transcrito: “O Juiz poderá, de ofício, exigir que 

a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do 

benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a 

afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro – São Paulo/SP)”. Não cumprida a determinação acima, 

deverá o recorrente, no mesmo prazo, efetuar o recolhimento do preparo, 

sob pena de deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se. De Alta Floresta 

para Peixoto de Azevedo, 16 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E 

S. PARO Juíza de Direito Designada

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000825-07.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA PALACIO MUNIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 17 de 

abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001152-49.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 17 de 

abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000987-02.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON LAURINDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 17 de 

abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003666-09.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

RONIS OLIVEIRA SILVA OAB - 027.626.581-52 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES PARA 

MANIFESTAÇÃO, DENTRO DO PRAZO LEGAL, QUANTO A JUNTADA DO 

LAUDO PERICIAL PELO MÉDICO PERITO. PONTES E LACERDA/MT, 17 DE 

ABRIL DE 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003351-78.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GIDEVALDO SANTOS DE AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES PARA 

MANIFESTAÇÃO, DENTRO DO PRAZO LEGAL, QUANTO A JUNTADA DO 

LAUDO PERICIAL PELO MÉDICO PERITO. PONTES E LACERDA/MT, 17 DE 

ABRIL DE 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002622-86.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS ANGELO DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

CERTIDÃO IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES PARA 

MANIFESTAÇÃO, DENTRO DO PRAZO LEGAL, QUANTO A JUNTADA DO 

LAUDO PERICIAL PELO MÉDICO PERITO. PONTES E LACERDA/MT, 17 DE 

ABRIL DE 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001457-67.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO CERTIFICO QUE NA PRESENTE DATA FAÇO A JUNTADA DO 

LAUDO PERICIAL E NA OPORTUNIDADE ABRO VISTA AS PARTES PARA 

MANIFESTAÇÃO QUANTO AO MESMO, DENTRO DO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002547-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES RODRIGUES ROQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO CERTIFICO QUE NA PRESENTE DATA PROCEDI A JUNTADA DO 

LAUDO MÉDICO PERICIAL E NA OPORTUNIDADE IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAR AS PARTES QUANTO AO MESMO, VISANDO A 

MANIFESTAÇÃO, DENTRO DO PRAZO LEGAL. PONTES E LACERDA/MT, 

17 DE ABRIL DE 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001165-48.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GONCALVES LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 17 de 

abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000850-54.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA BITTENCOURT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000850-54.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

LUIZA BITTENCOURT REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

RELATÓRIO LUIZA BITTENCOURT propôs a presente Ação de 

Aposentadoria Rural por Idade em face do Instituto Nacional de Seguro 

Social, ambos qualificados nos autos, sustentando que se fazem 

presentes os requisitos fáticos e legais para procedência do pedido. 

Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela improcedência do 

pedido contido na inicial. Realizada audiência de instrução e julgamento 

foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo autor. É o relatório. Decido. 

MÉRITO A Lei 8.213/91 em seu artigo 55, § 3º, prevê que: “§ 3º - A 

comprovação de tempo de serviço para os efeitos desta lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento”. Nesse sentido, de que a prova unicamente testemunhal não 

é suficiente para comprovação da atividade rurícola, são os enunciados 

de súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e súmula 149 do 

Tribunal da Cidadania, vejamos: Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 
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1ª. Região – Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para 

reconhecimento de tempo de exercício de atividade urbana e rural Súmula 

149 do Tribunal da Cidadania – A prova exclusivamente testemunhal não 

basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de 

benefício previdenciário. Partindo desses preceitos, observo que foi 

juntado aos autos pela parte autora documentos que comprovam o vinculo 

ruralista de autora. Esse início de prova material foi completada pela prova 

oral colhida em audiência, conforme se evola dos termos de oitiva. Dessa 

forma, restou atendido pela autora a comprovação do exercício de 

atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e 

encerrando a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à 

autora o benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário 

mínimo mensal, retroagindo a data do indeferimento administrativo pela 

autarquia (01/12/2014), respeitada a prescrição quinquenal. Referido 

benefício deverá ser acrescido de atualização, remuneração do capital e 

compensação da mora através dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a partir da 

citação válida (Súmula 204, STJ), devendo ser observado para tanto o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença. Injustificado o reexame necessário, face ao valor 

da condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC. Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000117-54.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MIGUELINA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON NASCIMENTO ROCHA OAB - RO9067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 17 de 

abril de 2020.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002097-07.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO DA SILVA (AUTOR(A))

RUTH SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BRENNER GALVAO FILHO OAB - MS7868 

(ADVOGADO(A))

CARINA BOTTEGA OAB - MS11618 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL PRADO DA SILVA (REU)

ISMAEL SOUZA RODRIGUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

L A C E R D A  D E S P A C H O  ( N O T I F I C A Ç Ã O )  P r o c e s s o : 

1002097-07.2018.8.11.0013. AUTOR(A): JOSE INACIO DA SILVA, RUTH 

SILVA RÉU: WAGNER COSTA FARIA NOTIFIQUE-SE WAGNER COSTA 

FARIA, brasileiro, casado, agricultor, Carteira de Identidade nº 088,608-6 

SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 572.179.801-78, residente e domiciliado 

Chácara Sta Clara, BR 174, CEP 78.250-000, Pontes e Lacerda, Estado de 

Mato Grosso para que constitua novo patrono nos autos. Ao requerente 

para que se manifeste quanto ao alegado nas peças de defesa. SERVE O 

PRESENTE DESPACHO COMO MANDADO DE NOTIFICAÇÃO, a ser 

cumprido por carta. Não logrando êxito, por mandado judicial. Pontes e 

Lacerda/MT, 17 de abril de 2020. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001077-10.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 17 de 

abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000737-03.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA CASSIMIRO DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Certifico que o Recurso de Apelação interposto é 

tempestivo.Nesse sentido, impulsiono os autos para intimar a parte autora, 

para que apresente no prazo legal, as respectivas contrarrazões. Pontes 

e Lacerda/MT, 17 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000966-94.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA CALDEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Certifico que o Recurso de Apelação interposto é 

tempestivo.Nesse sentido, impulsiono os autos para intimar a parte autora, 

para que apresente no prazo legal, as respectivas contrarrazões. Pontes 

e Lacerda/MT, 17 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000757-91.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Certifico que o Recurso de Apelação interposto é 

tempestivo.Nesse sentido, impulsiono os autos para intimar a parte autora, 

para que apresente no prazo legal, as respectivas contrarrazões. Pontes 

e Lacerda/MT, 17 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000977-55.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI MARILIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 17 de 

abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000284-71.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE CARDOSO CHORE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000284-71.2020.8.11.0013. AUTOR: 

ROSIANE CARDOSO CHORE REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Conheço dos embargos vez que tempestivos e não os acolho 

uma vez que não há qualquer contradição, omissão ou obscuridade no 

decisum , 17 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003592-52.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA DA SILVA SUZANA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003592-52.2019.8.11.0013. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ROSINEIA DA SILVA SUZANA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. I – Recebo os 

Embargos de Declaração para analisar os pontos considerados omissos, 

contraditórios e/ou obscuros pela parte embargante. Os Embargos de 

Declaração nada mais são do que um recurso destinado a pedir ao Juiz ou 

Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de acórdãos que 

esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou supram omissão 

existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz 

ou tribunal. Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não 

merecem ser acolhidos. Isso porque, apesar do alegado, a decisão está 

clara quanto ao conteúdo e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá. II – 

Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios. III – Intime-se. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 136070 Nr: 1988-44.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ODILIO PIMENTA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Ermerson 

Espinosa Jovio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Isso posto, por esses fundamentos até aqui expostos, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em razão da ilegitimidade 

passiva de EMERSON ESPINOSA JOVINO e IMPROCEDENTE a pretensão 

do autor com relação ao pedido de dano moral em face do Estado de Mato 

Grosso.

Fixo os honorários em 10% do valor da causa.

Custas e honorários são devidos pelo autor, diante da sucumbência.

P. R. I. C.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001149-65.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELMA MARTINS VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001149-65.2018.8.11.0013. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: DELMA MARTINS VIEIRA 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

feitos legais. PRI. Arquivem-se, , 17 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002557-57.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

N. A. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA FRANZ CORDEIRO GOGOLIN OAB - MT24358/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002557-57.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: NOBRELINO AMBROSIO FRANZ. REQUERIDO: ALOISIO 

FRANZ. Vistos. Ante a manifestação de ID n.º 31079883, RETIRE-SE o 

sigilo específico das petições e documentos, mantendo-se, no entanto, o 

sigilo dos autos. Após, DÊ-SE VISTA dos autos à Defensoria Pública. 

CUMPRA-SE Pontes e Lacerda, 16 de abril de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000183-34.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA OAB - MT0007709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 10 

(dez) Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1000183-34.2020.8.11.0013 Valor da causa: R$ 1.039,00 ESPÉCIE: 

[Assistência Judiciária Gratuita, Citação, Liminar, Depoimento, Direitos da 

Personalidade, Capacidade, Curadoria dos bens do ausente]

->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: MARILDA MACHADO DE 

OLIVEIRA Endereço: sitio Vista Alegre, 00, Sararé II, zona rural, 

CONQUISTA D'OESTE - MT - CEP: 78254-000 POLO PASSIVO: Nome: 

MADALENA MACHADO SERPA Endereço: sítio Vista Alegre, 00, Sararé II, 

zona rural, CONQUISTA D'OESTE - MT - CEP: 78254-000 INTIMANDO: 

TERCEIROS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA, atualmente 

em local incerto e não sabido, do inteiro teor da sentença, prolatada nos 

autos acima mencionados, que segue abaixo transcrita, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento SENTENÇA: Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE INTERDIÇÃO ajuizada por MARILDA TIMM MACHADO, 

devidamente qualificada nos autos, alegando, em suma, que MADALENA 

MACHADO SERPA, em decorrência de ser portadora de Esquizofrenia 

Paranoide (CID 10 F 20.0) e de possuir dificuldades de locomoção e lapsos 
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de discernimento, seria esta incapacitada para o exercício pleno dos atos 

da vida civil. Com a inicial vieram os documentos de ID n.º 28463362 a 

28463376. Em decisão prolatada em ID n.º 28483397, foi deferido o pedido 

antecipatório, nomeando-se como curadora provisória a requerente. 

Impossibilitada de comparecer em audiência de entrevista e perícia médica, 

determinou-se a realização de certidão circunstanciada, por oficial de 

justiça, a fim de detalhar minuciosamente as condições de saúde da 

interditanda. Certidão da oficial de justiça em ID n.º 29995269. Parecer do 

Ministério Público em ID n.º 30767739, optando pela procedência da ação. 

A interditanda, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou 

contestação por negativa geral em ID n.º 31120610.Em seguida, vieram-me 

os autos conclusos. É a suma do necessário. Fundamento e decido. 

Apregoa o art. 371 do NCPC que o juiz apreciará a prova constante dos 

autos, independentemente de quem seja o sujeito que a tiver promovido, e 

indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Pois 

bem. Calcado em tal mandamento legal, afere-se que o interditando é 

portador de esquizofrenia paranoide. Conforme atestado médico em ID n.º 

28463373, a interditanda encontrase totalmente incapacitada, o que, 

logicamente, demanda de cuidados de outras pessoas para a realização 

das atividades mais comezinhas. No caso, portanto, o conjunto probatório, 

reforçado pela certidão confeccionada pela oficial de justiça em ID n.º 

29995269, demonstra que inexistem meios de se manter declarada sua 

capacidade, já que a interditanda, necessita de ajuda para higiene 

corporal, colocar vestimentas e para se alimentar. Com base em tais 

argumentos e constatada a patente incapacidade da interditanda de 

exercer por si mesmo os atos da vida civil, percebe-se haver provas 

suficientes atestando os fatos apontados na inicial, motivo pelo qual o 

pleito formulado pela requerente há que ser acolhido. Isto posto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, para o fim de: I) DECLARAR a 

interdição definitiva de MADALENA MACHADO SERPA, devidamente 

qualificada nos autos, em razão da sua incapacidade absoluta para o 

exercício dos atos da vida civil; II) DETERMINAR a expedição de termo de 

curatela definitiva a MARILDA TIMM MACHADO , também qualificada, que 

deverá firmar o competente compromisso perante este juízo, no prazo de 

10 (dez) dias; III) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. PUBLIQUE-SE na 

imprensa local, uma vez, e no órgão oficial por três oportunidades, com 

intervalos de 10 (dez) dias, na forma do art. 755, § 3º, do NCPC. DEIXO de 

impor às partes condenação em custas e em honorários de advogado, 

haja vista a natureza da demanda. Transitada em julgado a presente 

sentença, e na hipótese de nada mais ser requerido pelas partes, na 

forma do art. 9º, III, do Código Civil, OFICIE-SE o Cartório de Registro Civil 

das Pessoas Naturais do Município de Jarú, Estado de Rondônia, 

determinando que se proceda a averbação dos termos desta sentença 

junto ao registro de nascimento/casamento da interditada (ID n.º 

28463365, pg. 2). Em seguida, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. NOTIFIQUEM-SE a 

Defensoria Pública e o Ministério Público. INTIME-SE via DJE. EXPEÇA-SE o 

necessário. Pontes e Lacerda, 16 de abril de 2020. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO, digitei. Pontes e Lacerda , 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Analista Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001164-63.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P S P DOMINICO - ME (REU)

FABIANO DA SILVA SAMPAIO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001164-63.2020.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) PARTE AUTORA: 

AUTOR: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. PARTE RÉ: REU: P S P DOMINICO 

- ME, FABIANO DA SILVA SAMPAIO Certifico para os devidos fins, Nos 

termos do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

comprovar nos autos o pagamento. Pontes e Lacerda, 17/04/2020. 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001236-50.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

P.E.M. MACHADO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO IVOGLO & CIA LTDA (REU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001236-50.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: P. E. M. MACHADO - ME. REQUERIDOS: MAURO IVOGLO & 

CIA LTDA e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Vistos. De proêmio, o 

requerente não comprovou a impossibilidade financeira momentânea para 

custear as despesas inerentes à distribuição do processo. No mais, da 

análise dos elementos de informação constantes dos autos, verifica-se 

sem dificuldades que os pressupostos para a concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita não estão pressentes. Neste viés, insta 

consignar que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem 

condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que 

realmente necessitam. Assim sendo, é dever do interessado antecipar o 

pagamento dos atos processuais que pretende promover (art. 82, “caput”, 

do NCPC), impondo-se, por consectário lógico, a obrigação de comprovar 

o recolhimento das custas e taxas processuais no momento da 

distribuição (art. 456, “caput”, da CNGC). Desta forma, DETERMINO que a 

parte autora comprove o preenchimento dos pressupostos necessários à 

concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2º, do NCPC, 

no prazo de 15 (quinze) dias, carreando aos autos documento apto a 

comprovar que não possui condições financeiras para custear os gastos 

inerentes ao processo, ou, em idêntico prazo, comprove o recolhimento 

das custas e taxas judiciárias devidas, sob pena de extinção do processo 

sem resolução do mérito, “ex vi” do art. 456, §1º, da CNGC. INTIME-SE via 

DJE. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 17 de abril de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Ofício Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001164-63.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P S P DOMINICO - ME (REU)

FABIANO DA SILVA SAMPAIO (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Ofício n.º 215/2020-PJE. Dados do processo: Processo: 

1001164-63.2020.8.11.0013; Valor causa: R$ 24.758,40; Tipo: Cível; 

Espécie: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)/[Esbulho / 

Turbação / Ameaça, Inadimplemento]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. Parte Ré: REU: P S 

P DOMINICO - ME, FABIANO DA SILVA SAMPAIO Assunto: Auxílio de 

força policial. Prezado(a) Senhor(a): Pelo presente, solicito com urgência a 

Vossa Senhoria, auxílio de força policial para garantir reintegração na 

posse de 240 (duzentos e quarenta) vasilhames de GLP, tipo P-13, 

localizados a Rodovia BR 174-B, nº 2723-B, Bairro Centro, CEP 

78250-000. Segue anexa decisão. Pontes e Lacerda, 17 de abril de 2020 

Atenciosamente, CLÁUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA Juiz de Direito 

- Assinado eletronicamente A(O) POLÍCIA MILITAR DE PONTES E 

LACERDA-MT. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32668600

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003079-84.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA VENANCIO DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

VANDERLEI VENANCIO DE ARAUJO (REQUERENTE)

SANDRA VENANCIO DE ARAUJO MOZER (REQUERENTE)

MARLENE VENANCIO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cid Robson Bolonhese OAB - MT11699-O (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA DEMARCHI BOLONHESE LELES MARTINS OAB - MT26373/O 

(ADVOGADO(A))

GISLAYNE APARECIDA NARCISO CLARO BOLONHESE OAB - MT11202/O 

(ADVOGADO(A))

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO DE ARAUJO (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003079-84.2019.8.11.0013 

REQUERENTES: VANDERLEI VENANCIO DE ARAUJO, SANDRA VENANCIO 

DE ARAUJO MOZER, SONIA VENANCIO DE ARAUJO SILVA, MARLENE 

VENANCIO DE ARAUJO. Vistos. DEFIRO o pedido de ID n.º 31225633, a 

fim de que o veículo descrito seja incluído no formal de partilha dos 

presentes autos. INTIME-SE via DJE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Pontes e Lacerda, 17 de abril de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-673 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTAJUDICIAL CONTRA 

A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002734-55.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILSON FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002734-55.2018.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12079) PARTE 

AUTORA: AUTOR(A): LEONILSON FERREIRA DA SILVA PARTE RÉ: REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Certifico que a impugnação ao 

cumprimento de sentença (IDs 31317586 e 31317587) foi apresentada 

tempestivamente. Assim, intimo a parte exequente para requerer o que 

entender cabível, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 17/04/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001593-64.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARGARIDA POQUIVIQUI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001593-64.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MARIA 

MARGARIDA POQUIVIQUI DA SILVA PARTE RÉ: REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Certifico para os devidos fins que, foi 

confeccionada RPV. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, 

abrimos vista para as partes para manifestação, no prazo legal. Pontes e 

Lacerda, 17/04/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001931-38.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FORTUNATO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001931-38.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

FORTUNATO FERREIRA DA SILVA PARTE RÉ: REU: BANCO PAN Certifico 

que o recurso de embargos de declaração (IDs 31307537 e seguintes) foi 

apresentado tempestivamente. Assim, intimo a parte autora para 

apresentar suas contrarrazões, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 

17/04/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001390-39.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001390-39.2018.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO 

CÍVEL (241) PARTE AUTORA: REQUERENTE: CONCEICAO PEREIRA DE 

SOUZA MAIA PARTE RÉ: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Certifico que, em razão do recurso de apelação interposto (ID 

31300985), intimo a parte autora a fim de que apresente suas 

contrarrazões, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 17/04/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001293-39.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID SCHOCK ZIRR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAKLES BORGES TAQUARY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001293-39.2018.8.11.0013. 

EXEQUENTE: INGRID SCHOCK ZIRR. EXECUTADO: JAKLES BORGES 

TAQUARY. Vistos. Primeiramente, PROCEDA-SE com a regularização dos 

registros e da autuação do feito, fazendo-se constar que o presente 

passou a tramitar como cumprimento de sentença. INTIME-SE a parte 

executada, pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, a cumprir 

a sentença, acrescido de custas processuais, se houver, em 15 (quinze) 

dias, consignando, desde já, que não ocorrendo pagamento voluntário, no 

prazo estabelecido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

ambos sobre o valor da execução (art. 523, § 1º, do NCPC). Efetuado o 

pagamento e não havendo impugnação pelo devedor, PROCEDA-SE à 

liberação à parte credora mediante alvará. Transcorrido o prazo sem 

pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, do NCPC). Havendo 

impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE a parte 

exequente também em 15 (quinze) dias. Todavia, na hipótese de decurso 

do prazo de pagamento voluntário e de impugnação ao cumprimento de 

sentença sem que haja manifestação da parte executada, INTIME-SE a 

parte exequente, via DJE, para que traga aos autos nova planilha de 

débito, já acrescida da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, 

do NCPC, requerendo o que entender cabível em 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento. Às providências. Pontes e Lacerda, 17 de abril de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002435-78.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GERONIMO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cid Robson Bolonhese OAB - MT11699-O (ADVOGADO(A))

JOSE AGOSTINHO DE SOUZA OAB - 094.169.356-20 (PROCURADOR)

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LELIENE MARIA LIMA (EXECUTADO)

JAKLES BORGES TAQUARY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002435-78.2018.8.11.0013 

EXEQUENTE: GERONIMO DE SOUZA. EXECUTADO: JAKLES BORGES 

TAQUARY, LELIENE MARIA LIMA. Vistos. INDEFIRO o pedido de ID n.º 

31306024, uma vez que não se trata de hipótese prevista nos incisos do 

art. 921 do NCPC. Deste modo, INTIME-SE o exequente, por intermédio de 

seu advogado, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o 

que entender pertinente, sob pena de arquivamento. CUMPRA-SE. Pontes 

e Lacerda, 17 de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002889-58.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR MAZUI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002889-58.2018.8.11.0013 AUTOR: 

ALMIR MAZUI. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. 

Vistos. Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para 

que seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de ação de execução contra Fazenda 

Pública. Ademais, nos termos do art. 534 do Novo Código de Processo 

Civil, INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social para oferecer 

impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do 

débito. Se não houver impugnação, seja pelo decurso do prazo “in albis”, 

seja pela concordância expressa da autarquia ré, na forma do art. 2º, § 

3º, da Resolução nº 405/2016-CJF, REQUISITE-SE o pagamento por meio 

do Presidente do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

expedindo-se a requisição de pequeno valor (RPV) e fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito, 

observando-se o cálculo apresentado ao ID nº. 31265678, 

independentemente de novo despacho. EXPEÇA-SE o necessário. Pontes 

e Lacerda, 17 de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001542-87.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO SIQUEIRA ARANTES OAB - MT19273-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001542-87.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

ELIZEU DO NASCIMENTO SILVA REU: CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP 

Vistos. INTIME-SE o requerido/reconvinte, na pessoa de seu advogado, via 

DJE, para emendar a petição inicial, no prazo de 15 dias (art. 292, caput, e 

art. 321 do NCPC), a fim de emendar a inicial para atribuir valor à causa na 

petição inicial da ação reconvencional, e trazer aos autos o comprovante 

de pagamento das custas e taxas judiciárias, devidamente vinculadas ao 

presente processo, sob pena de extinção do processo, sem resolução do 

mérito. Com o decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e, após, PROMOVA-SE à 

conclusão. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 17 de abril de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001070-52.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA NUNES DA LUZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001070-52.2019.8.11.0013. AUTORA: 

SONIA REGINA NUNES DA LUZ RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. AGUARDE-SE o trânsito em julgado. CUMPRA-SE. Pontes 

e Lacerda,17 de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153833 Nr: 9820-31.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERREIRA MARTINS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de ação de execução contra Fazenda 

Pública.

Ademais, nos termos do art. 534 do Novo Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social para oferecer impugnação 

no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito.

Se não houver impugnação, seja pelo decurso do prazo “in albis”, seja 

pela concordância expressa da autarquia ré, na forma do art. 2º, § 3º, da 

Resolução nº 405/2016-CJF, REQUISITE-SE o pagamento por meio do 

Presidente do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

expedindo-se a requisição de pequeno valor (RPV) e fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito, 

observando-se o cálculo apresentado ao às fls. 133/134, 

independentemente de novo despacho.

Ademais, Atenda-se conforme requerido às fls. 130/132, expedindo 

OFÍCIO à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em 

Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido nos autos.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 137292 Nr: 2531-47.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Bongeovane

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Por tais razões, entendo que a parte autora logrou demonstrar, 

atualmente, o cumprimento das exigências previstas no art. 300 do NCPC, 

de modo que o deferimento do pleito trazido na ref. 75 é medida que se 

impõe.Pelo exposto, em decorrência da observância dos requisitos 

ensejadores, delineados no art. 300 do NCPC, DEFIRO o pedido 

antecipatório de concessão do benefício assistencial de prestação 

continuada em favor da parte autora, no patamar de um salário mínimo 

mensal.Por consequência, EXPEÇA-SE ofício à Gerência Executiva do 

Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o 

benefício contido nos autos, informando no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias o cumprimento da diligência, sob pena de incidência de multa diária 

(arts. 536, § 1º, e 537 do NCPC), a ser oportunamente arbitrada, devendo, 

para tanto, serem encaminhados os documentos pessoais da parte 

autora, se já não o tiver sido feito.CIENTIFIQUE-SE a Procuradoria 

Especializada do Instituto Nacional do Seguro Social acerca do conteúdo 

desta decisão, notadamente a respeito da possibilidade de arbitramento da 

multa-diária.INTIMEM-SE.Após, REMETAM-SE os autos ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região para julgamento do recurso interposto pela 

ré.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 130283 Nr: 8275-57.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIZA RODRIGUES DIAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado na fl. 151 e, consequentemente, SUSPENDO o 

processo pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, § 1º, 

do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 921 do NCPC, findo o 

qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 111270 Nr: 616-94.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de ação de execução contra Fazenda 

Pública.

Ademais, nos termos do art. 534 do Novo Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social para oferecer impugnação 

no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito.

Se não houver impugnação, seja pelo decurso do prazo “in albis”, seja 

pela concordância expressa da autarquia ré, na forma do art. 2º, § 3º, da 

Resolução nº 405/2016-CJF, REQUISITE-SE o pagamento por meio do 

Presidente do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

expedindo-se a requisição de pequeno valor (RPV) e fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito, 

observando-se o cálculo apresentado às fls. 132/133, independentemente 

de novo despacho.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 123083 Nr: 4965-43.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelo Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de ação de execução contra Fazenda 

Pública.

Ademais, nos termos do art. 534 do Novo Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social para oferecer impugnação 

no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito.

Se não houver impugnação, seja pelo decurso do prazo “in albis”, seja 

pela concordância expressa da autarquia ré, na forma do art. 2º, § 3º, da 

Resolução nº 405/2016-CJF, REQUISITE-SE o pagamento por meio do 

Presidente do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

expedindo-se a requisição de pequeno valor (RPV) e fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito, 

observando-se o cálculo apresentado às fls. 144/145, independentemente 

de novo despacho.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 116739 Nr: 2470-26.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB Pontes e Lacerda LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 
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OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Pio da Silva 

Campos - OAB:

 Vistos.

APENSE-SE aos autos principais nº 1846-45.2014.811.0013 – Código 

90075.

CITE-SE a parte executada, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito (art. 829 do NCPC), sob pena de não o fazendo 

ser-lhe penhorado tantos bens quantos forem necessários para garantia 

do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art. 831 

do NCPC) ou, oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 c/c art. 915 

do CPC).

Decorrido o prazo para pagamento e/ou sem o oferecimento de embargos, 

INTIME-SE a parte autora, por remessa dos autos, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164733 Nr: 2513-89.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Neves de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de ação de execução contra Fazenda 

Pública.

Ademais, nos termos do art. 534 do Novo Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social para oferecer impugnação 

no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito.

Se não houver impugnação, seja pelo decurso do prazo “in albis”, seja 

pela concordância expressa da autarquia ré, na forma do art. 2º, § 3º, da 

Resolução nº 405/2016-CJF, REQUISITE-SE o pagamento por meio do 

Presidente do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

expedindo-se a requisição de pequeno valor (RPV) e fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito, 

observando-se o cálculo apresentado à fl. 132, independentemente de 

novo despacho.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133635 Nr: 747-35.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLEUZA DOS SANTOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, tendo em vista, o retorno dos 

autos da Instancia Superior abro vista para as partes. Para constar lavrei 

a presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149668 Nr: 7738-27.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Batista de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, tendo em vista, o retorno dos 

autos da Instancia Superior abro vista para as partes. Para constar lavrei 

a presente.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001235-65.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA POQUIVIQUI MOREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR DE CARVALHO NOGUEIRA (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001235-65.2020.8.11.0013. AUTORA: 

ANDREIA POQUIVIQUI MOREIRA. RÉU: GILMAR DE CARVALHO 

NOGUEIRA. Vistos. ANDREIA POQUIVIQUI MOREIRA, qualificada nos 

autos, ajuizou AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE 

TRÂNSITO contra GILMAR DE CARVALHO NOGUEIRA, também 

qualificado. A autora aponta que na data de 12 de abril de 2020 trafegava 

com seu veículo na estrada do matão, quando foi atingido pelo veículo 

Toyota Hilux, conduzido pelo requerido. Relata que em decorrência da 

colisão o veículo sofreu diversos danos, necessitando de conserto, o qual 

não possui condições para custeá-lo. Em face do exposto, pleiteia em 

sede liminar pelo bloqueio do veículo do requerido, como forma de garantir 

o resultado útil do processo. Juntou os documentos retro. E os autos 

vieram conclusos. É a suma do necessário, fundamento e decido. A tutela 

provisória de urgência de natureza antecipada tem os seus fundamentos 

descritos no artigo 300 do NCPC, nestes termos: “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Por 

sua vez, o jurista Daniel Amorim Assumpção Neves, ao lecionar sobre a 

tutela provisória de natureza antecipada, diz que: “A concessão da tutela 

provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da 

existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito 

exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na 

concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os 

elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas 

na mera aparência – ou probabilidade – de o direito existir [Manual de 

Direito Processual Civil, Volume Único, Editora JusPodivm, 8ª Edição, pág. 

660]”. Logo, é necessária a presença da probabilidade do direito e, 

também, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem 

os quais, impedem a concessão da tutela provisória almejada. Pois bem. In 

casu, tenho que razão não assiste à Requerente em pleitear a 

antecipação dos efeitos da tutela, frente à ausência dos requisitos. Tenho 

como inviável nessa fase processual determinar que o requerido tenha 

seu veículo bloqueado, haja vista que não restou demonstrado a 

probabilidade do direito, muito menos o perigo da demora, já que nada nos 

autos demonstra que o requerido, caso deva ser responsabilizado, 

possua apenas o bem solicitado para garantir a execução. Em se tratando 

de aferição da culpa, porquanto versam os autos sobre responsabilidade 

civil em acidente de trânsito, prematuro o deferimento da tutela antecipada 

em cognição sumária, se fazendo necessário o contraditório e a produção 

de provas. Nestes termos, o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso já 

decidiu: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PENSIONAMENTO MENSAL – AUSÊNCIA 

DE INDÍCIO SEGURO QUANTO À CULPA PELO ACIDENTE – PEDIDO 

INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não 

havendo indícios suficientes e necessários à conclusão quanto à 

responsabilidade pelo acidente de trânsito, impõe-se necessário aguarda 

a instrução processual, não sendo possível impor-se, em sede de tutela 

antecipada, o pagamento de pensão mensal. (AI 13874/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016). Destarte, prudente que se 

aguarde o contraditório a fim de que se possa formar convicção mais 

segura a respeito da questão. Com efeito, a ausência do pressuposto 

necessário à concessão do pleito, acarreta o indeferimento da tutela 
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provisória de urgência de natureza antecipada requerida na petição inicial. 

Por fim, ausente a probabilidade do direito alegado, INDEFIRO o pedido de 

tutela provisória de urgência de natureza antecipada formulada na peça 

de ingresso. INTIME-SE o autor, na pessoa de seu advogado, via DJE. 

Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de 

hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos 

termos do art. 99, §3°, do NCPC. Antes de prosseguir na atividade deste 

Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos 

caminhos no sentido de implementar e desenvolver mecanismos de 

solução de controvérsias, chamados de meios consensuais de conflito 

como mediação e a conciliação, visando assegurar a todos o direito à 

solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e 

peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado nesta Comarca 

a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC de 

forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 16 de junho de 2020, 

às 17h00min. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) 

para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação ora designada, 

consignando-se expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) 

dias para o oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado 

para a realização da sessão de mediação, caso as partes não se 

componham amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME-SE a parte 

autora, na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa dos 

autos à Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal. 

Cumpridas as etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento 

ou julgamento antecipado do mérito. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 17 de abril de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002574-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA DE BARROS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cid Robson Bolonhese OAB - MT11699-O (ADVOGADO(A))

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL CANDIDO NOGUEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002574-30.2018.8.11.0013 AUTORA: 

MADALENA DE BARROS GONÇALVES. RÉU: MANOEL CANDIDO 

NOGUEIRA Vistos. Trata-se de PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO formulado pela 

curadora, MADALENA DE BARROS GONÇALVES, objetivando a venda do 

veículo pertencente ao curatelado. Dispõe o Código Civil, nos artigos 1.741 

c/c 1.781, que o curador deve cumprir seu “múnus” público com zelo e 

boa-fé, quando da administração do curatelado, o que é observado no 

caso em tela, haja vista que a alienação do veículo volta-se à tutela do 

interesse da pessoa interditada, atendendo, assim, ao princípio do melhor 

interesse do incapaz. Incumbe salientar que por envolver incapaz, o 

Ministério Público também se manifestou favoravelmente ao deferimento do 

pedido para venda automóvel (ID n.º 31120514). Isto posto, na forma do 

art. 487, I, do NCPC, AUTORIZO a venda do veículo, devendo a curadora, 

no prazo de 30 (trinta) dias, prestar contas acerca da venda efetuada. 

EXPEÇA-SE o respectivo alvará para venda do veículo (ID n.º 26665905). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 17 de abril de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002639-25.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA JULIANO OAB - 078.581.888-01 (REPRESENTANTE)

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT8104-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO APARECIDA DE SOUZA ALVES (REU)

HERMES MATIAS DE OLIVEIRA (REU)

ERCON MATIAS ALVES (REU)

VIRGINIA FAGUNDES DE OLIVEIRA (REU)

RITA DAS DORES RAMALHO BORGES (REU)

CLOVIS FERREIRA BORGES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

AGRICOLA PAES DE BARROS OAB - MT6700-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002639-25.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

LUIZ ANTONIO DA SILVA REPRESENTANTE: VALERIA JULIANO REU: 

HERMES MATIAS DE OLIVEIRA, VIRGINIA FAGUNDES DE OLIVEIRA, 

ERCON MATIAS ALVES, CONCEICAO APARECIDA DE SOUZA ALVES, 

CLOVIS FERREIRA BORGES, RITA DAS DORES RAMALHO BORGES 

Vistos. ESPÓLIO DE LUIZ ANTONIO DA SILVA, ajuizou AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE contra CLÓVIS FERREIRA BORGES e outros, 

todos devidamente qualificados. Em sua inicial o autor aduz, em síntese, 

nos idos de 1998, iniciou sucessivas aquisições de frações de imóvel 

rural do requerido Clóvis e sua esposa, no total de 2,9963 ha (dois 

hectares, noventa e nove ares e sessenta e três centiares). Alega que 

posteriormente à cessão possessória em seu favor, o requerido Clóvis e 

sua esposa alienaram a propriedade de parcela do imóvel às demais 

pessoas que figuram no polo passivo da demanda, além de praticarem 

atos de esbulho de posse sobre a área remanescente. Ao fim da 

exposição, requer a reintegração da posse sobre o imóvel descrito na 

inicial e a declaração de nulidade do negócio jurídico que culminou com a 

transferência da propriedade em proveito dos requeridos Hermes e 

esposa, e Erçon e esposa. Juntou os documentos de Id. 16464490 - Pág. 

1 a Id. 16464773 - Pág. 6. Recebida a inicial em decisão anexada ao Id. 

16476076, designou-se audiência de conciliação. Após o exaurimento da 

possibilidade de composição amigável (Id. 23039647), as partes 

formularam, conjuntamente, pedido de desistência em relação aos 

requeridos Hermes e esposa, e Erçon e esposa (Id. 23778626). Na 

sequência dos atos processuais, os requeridos Clóvis e Rita, 

apresentaram contestação em Id. 23982896, asseveram que, apesar de 

terem alienado a área a Luiz Antonio da Silva, autor do espólio/autor, o 

falecido teria alienado a posse e propriedade do imóvel aos réus Hermes e 

esposa, e Erçon e esposa. Desta maneira, segundo alegações contidas 

na peça defensiva, não existe a prática de esbulho pelos requeridos, 

devendo os pedidos serem julgados improcedentes. Juntaram documentos 

de Id. 23982897 - Pág. 1 a Id. 23983506 - Pág. 6. Réplica em Id. 28221788. 

É a suma do necessário. Fundamento e decido. Da homologação do pedido 

de desistência da ação. As partes manifestaram-se conjuntamente em Id. 

23778626, pugnando pela homologação do pedido de desistência da ação 

em relação aos requeridos Hermes Matias de Oliveira, Virginia Fagundes 

de Oliveira, Erçon Matias Alves e Conceição Aparecida de Souza Alves. 

De acordo com a informação constante dos autos (Id. 23778626), o autor 

não mais pretende prosseguir com o trâmite do presente feito em relação 

aos requeridos Hermes Matias de Oliveira, Virginia Fagundes de Oliveira, 

Erçon Matias Alves e Conceição Aparecida de Souza Alves. Lado outro, 

em relação ao cumprimento do comando contido no art. 485, § 4º, do 

NCPC, salienta-se que a anuência dos requeridos consta da peça 

defensiva de Id. 23982896. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de Id. 

23778626 e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, apenas em relação aos requeridos Hermes Matias de 

Oliveira, Virginia Fagundes de Oliveira, Erçon Matias Alves e Conceição 

Aparecida de Souza Alves, o que faço com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Consequentemente, 

DETERMINO que a Secretaria promova a retificação da autuação do 

processo, para o fim de excluir do polo passivo os requeridos Hermes 

Matias de Oliveira, Virginia Fagundes de Oliveira, Erçon Matias Alves e 

Conceição Aparecida de Souza Alves. Da ausência de interesse 

processual quanto ao pedido de declaração de nulidade de negócio 

jurídico: Ao formular o pedido de declaração de nulidade do negócio 

jurídico supostamente praticado por Clóvis e sua esposa, com o intuito de 
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alienar a propriedade do imóvel rural a Hermes Matias de Oliveira, Virginia 

Fagundes de Oliveira, Erçon Matias Alves e Conceição Aparecida de 

Souza Alves, os autores formaram uma pretensão que somente pode ser 

conhecida se formado o litisconsórcio necessários entre todos aqueles 

que participaram da formação do ato que se pretende invalidar. No caso 

em análise, os autores alegam que Clóvis e sua esposa alienaram direitos 

que não lhes pertencia (venda a non domino) em proveito dos requeridos 

acima relacionados. Desta maneira, conforme mencionado, a participação 

dos mesmos na presente relação jurídica apresenta-se imprescindível 

para permitir a apreciação válida do pedido de declaração de nulidade do 

ato de transferência da posse e propriedade do imóvel, conforme dicção 

dos arts. 114 e 115, inciso I, ambos do NCPC. Então, como os autores 

desistiram da ação em relação aos participantes ao alegado negócio 

jurídico inválido, perderam, como corolário lógico, o interesse processual 

na apreciação do pedido de declaração da nulidade da cessão da posse e 

propriedade do imóvel rural. Destarte, diante do acima exposto, JULGO 

EXTINTO o processo em relação ao pedido de declaração de nulidade, 

sem resolução do mérito, na forma do que preceituam o art. 485, VI, do 

Código de Processo Civil. Da preliminar de inépcia da inicial. No que tange 

à alegação de ser a petição inicial inepta em razão de não terem os 

autores comprovado sua posse, a data da turbação ou do esbulho e a 

perda de sua posse, impende consignar que tais requisitos serão 

examinados por ocasião da prolação da sentença, jamais podendo ser 

encarados como pressupostos para o desenvolvimento válido e regular da 

ação, até mesmo por que durante a instrução probatória serão produzidas 

provas com o fito de, justamente, comprovar a veracidade dos fatos 

alegados na exordial. Diante disse, AFASTO a alegação de inépcia da 

inicial. Do saneamento. Não existindo mais matérias preliminares a serem 

enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, 

sendo as partes legítimas para figurar nos polos ativo e passivo da 

demanda, existindo interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da 

presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com os arts. 17 

e 485, VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da ação, tampouco 

em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do NCPC), 

concluindo-se pela falta nulidades a serem declaradas ou irregularidades 

para sanar-se. A questão controversa nos autos apenas se restringe à 

prática de esbulho possessório praticado pelos requeridos em desfavor 

dos autores. Considerando não ser hipótese de julgamento antecipado da 

lide, FIXO como pontos controvertidos a demonstração dos requisitos da 

usucapião: ( i ) a posse da autora; ( ii ) a turbação ou o esbulho praticado 

pelo réu; ( iii ) a data da turbação ou do esbulho; e ( iv ) a continuação da 

posse ou a perda da posse. Assim, para elucidar os pontos acima 

identificados, DEFIRO a produção de provas documental, caso necessário, 

e oral, consistente na colheita do depoimento pessoal do autor (art. 385 do 

NCPC), bem como das testemunhas oportunamente arroladas. DESIGNO o 

dia 2 de junho de 2020, às 16h30min, para a realização de audiência de 

instrução e julgamento, oportunidade em que serão colhidas as 

declarações dos autores e das testemunhas oportunamente arroladas, em 

observância ao disposto no art. 385 do NCPC. Ademais, na forma do art. 

357, § 4º, do mesmo diploma legislativo, CONCEDO às partes o prazo de 5 

(cinco) dias para apresentarem em cartório o rol de testemunhas cujo 

depoimento pretende-se obter, caso ainda não tenham sido indicadas. Por 

fim, ADVIRTAM-SE as partes que a intimação das testemunhas é sua 

incumbência, apenas admitindo-se a intimação pela secretaria do juízo nas 

hipóteses legais (art. 455, §§ 1º a 5º, do NCPC). Lado outro, em sendo 

apresentado rol testemunhal por parte dos réus, EXPEÇA-SE mandado 

visando à intimação das referidas testemunhas (art. 455, §§ 1º a 5º, do 

NCPC). EXPEÇA-SE o necessário para a profícua realização do ato 

aprazado. Pontes e Lacerda, 17 de abril de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000800-28.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR MORALES (EXECUTADO)

GILBERTO MORALES (EXECUTADO)

CELMA ALVES DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000800-28.2019.8.11.0013 EXEQUENTE: 

SICREDI NOROESTE MT. EXECUTADOS: CELMA ALVES DE MORAES, 

GILMAR MORALES, GILBERTO MORALES. Vistos. Em atenção à 

manifestação trazida ao ID n.º 30170293 verifico que o causídico que atua 

no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber valores em 

Juízo e deles dar quitação (vide ID n.º 18825973). Assim sendo, com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado ao ID n.º 

30170293 e, por consequência, DETERMINO que sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores de 

ID n.º 24433948, 24433948, 24642124. Após, em nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Pontes e Lacerda, 17 de abril 

de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003544-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LELIENE MARIA LIMA (EXECUTADO)

JAKLES BORGES TAQUARY (EXECUTADO)

TAQUARY TRANSPORTADORA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003544-30.2018.8.11.0013 EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL S/A. EXECUTADOS: TAQUARY TRANSPORTADORA 

EIRELI – ME, JAKLES BORGES TAQUARY e LELIENE MARIA LIMA. Vistos. 

DEFIRO EM PARTE o pedido de busca de endereço da executada Taquary 

Transportadora EIRELI - ME junto ao Infojud. Na hipótese de localização de 

endereços diversos daqueles já diligenciados, CITEM-SE os executados, 

na forma do art. 8°, inciso I, da Lei n° 6.830/80 ou art. 246, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Cumprida todas as determinações supra e não 

havendo resposta acerca de novos endereços dos executados, 

INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender de direito. 

INTIME-SE e CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e Lacerda, 17 

de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000449-21.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE BARROS DOS SANTOS (REQUERENTE)

JAIRO LUIZ LIMBERGER DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT27556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000449-21.2020.8.11.0013 

REQUERENTE: JOSIANE BARROS DOS SANTOS. REQUERENTE: JAIRO 

LUIZ LIMBERGER DE SOUZA. Vistos. JOSIANE BARROS DOS SANTOS e 

JAIRO LUIZ LIMBERGER DE SOUZA, devidamente qualificados nos autos, 

entabularam o acordo de ID nº. 29399106, e requerem, do juízo, a sua 

homologação. Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso não se opôs quanto aos seus termos, conforme parecer de 

ID nº. 31258959. Em seguida, vieram conclusos. É o necessário. Decido. 

No caso em tela, verifica-se que as partes entabularam acordo (ID nº. 

29399106) requereram a sua homologação pelo juízo, de modo que 

inexistem motivos para a continuidade do feito, mormente quando seu 

objetivo já foi alcançado. Do exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado 
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entre partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

485, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. CONDENO as partes ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, na forma do art. 

90, § 2º, do NCPC. No entanto, seu pagamento fica isento de exigibilidade 

pelo prazo estatuído no art. 98, § 3º, do NCPC, visto que DEFIRO as 

benesses da assistência judiciária gratuita. INTIMEM-SE via DJE. Além 

disso, EXPEÇA-SE mandado de averbação endereçado ao Cartório de 

Registro Civil das Pessoas Naturais do Município de Campo Grande, 

Estado de Mato Grosso do Sul, local onde foi lavrado o assento de 

casamento (ID nº. 29399112) que ora se dissolveu e, especialmente, para 

fazer constar que a acordante voltará a usar o nome de solteira, qual seja, 

“Josiane Barros dos Santos”. EXPEÇA-SE o termo de guarda definitiva dos 

infantes E. B. L. e P. L. B. L. (ID n.º 29399113/29399114), intimando a 

guardiã para firmá-lo junto à secretaria no prazo de 5 (cinco) dias. Ao 

final, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em 

nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos 

à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Pontes e 

Lacerda, 17 de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 203660 Nr: 9941-88.2019.811.0013

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josângela Mayara Ferreira 

Rodrigues - OAB:RO0005909, Maria Siqueira da Costa Bertaioli - 

OAB:7344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024 SP, Matheus Salomé de Souza - 

OAB:24554-O, Odário Greque Ferraz - OAB:4.170-B/MT

 Intimem-se as partes quanto ao teor do acórdão de fls. 534/543, o qual 

declarou a competência deste juízo para julgamento do feito.

Cumpra-se o despacho de f. 533, promovendo-se a juntada da 

impugnação mencionada em f. 544 e remetendo-se, posteriormente, os 

autos ao MP para parecer.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 210855 Nr: 2099-23.2020.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos da Silva Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA MORINIGO DE 

SOUZA - OAB:21802/O

 Vistos, etc.

Trata-se de auto de prisão em flagrante delito de JOSÉ CARLOS DA SILVA 

FREITAS, convertida em prisão preventiva em 02/04/2020.

A Defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva às fls. 

37/48.

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (fls. 

56/57).

É o relatório. Fundamento. Decido.

Reanalisados os autos, verifico a plausibilidade do pedido defensivo, vez 

que os crimes pelos quais o autuado responde, não envolveram a prática 

de violência ou grave ameaça à pessoa.

Assim, o atual cenário de pandemia covid-19 recomenda a reavaliação do 

presente caso.

Deste modo, concedo liberdade provisória a JOSÉ CARLOS DA SILVA 

FREITAS, mediante recolhimento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), bem como obrigação de manter o juízo informado acerca de seu 

endereço e paradeiro.

Intime-se a Defesa constituída pelo indiciado para recolhimento.

Promova a secretaria a CITAÇÃO do indiciado nos autos de código 

122678.

Cientifique-se o MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 211140 Nr: 2241-27.2020.811.0013

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de regulamentação de visitas, com pedido de tutela 

antecipada, cuja competência foi declinada a este juízo em razão de 

medida protetiva deferida à Kelly Veloso Ramos.

Narram os autos que, após a separação do casal, a requerida não permite 

que o requerente visite a filha menor.

O autor requerer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita.

Ocorre que, analisados os autos, dele não extraio comprovação da 

alegada hipossuficiência financeira e, estando o requerente representado 

por advogado constituído, presume-se sua capacidade econômica.

Assim, indefiro o pedido de justiça gratuita.

 INTIME-SE o autor para comprovar em 5 dias o recolhimento do valor 

devido a título de custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Com a vinda da guia de recolhimento, REMETAM-SE os autos ao Ministério 

Público para parecer, visto que o feito versa sobre interesse de menor 

impúbere.

Cadastre-se no apolo os dados do advogado constituído pelo autor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 95354 Nr: 50-82.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kerolay de Sousa Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zilene Maria do Carmo 

Bissolli - OAB:17061/0-OAB-MT

 DISPOSITIVO

Ante o exposto, comprovada a materialidade delitiva e presentes indícios 

suficientes de autoria, PRONUNCIO KEROLAY DE SOUSA CRUZ a fim de 

que seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursa nas 

sanções do art. 121, §2°, inciso I, do Código Penal.

Publique-se, registre-se e intimem-se, nos termos do art. 420 do Código de 

Processo Penal.

Preclusa a presente sentença, tornem os autos conclusos.

Pontes e Lacerda/MT, 17 de abril de 2020.

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000853-72.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO LAMOIA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ÁGUAS PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 
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de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, foi prorrogada para 30 de abril de 2020, conforme 

Portaria-Conjunta nº. 281, de 7 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (NOVO 

CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000833-81.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI DE ALMEIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT18616-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, foi prorrogada para 30 de abril de 2020, conforme 

Portaria-Conjunta nº. 281, de 7 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (NOVO 

CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-73.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, foi prorrogada para 30 de abril de 2020, conforme 

Portaria-Conjunta nº. 281, de 7 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (NOVO 

CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000836-36.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEIR CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, foi prorrogada para 30 de abril de 2020, conforme 

Portaria-Conjunta nº. 281, de 7 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (NOVO 

CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000834-66.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MARIA CARVALHO FREIRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA PIRES DA COSTA OAB - MT24527/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ÁGUAS PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, foi prorrogada para 30 de abril de 2020, conforme 

Portaria-Conjunta nº. 281, de 7 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (NOVO 

CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000838-06.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON NASCIMENTO ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON NASCIMENTO ROCHA OAB - RO9067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000838-06.2020.8.11.0013. AUTOR: EVERTON NASCIMENTO ROCHA 

REU: LOJAS AMERICANAS S.A. Vistos, etc. Com fundamento no art. 10 do 

CPC, vista à parte autora sobre manifestação da parte ré. PONTES E 

LACERDA, 16 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-49.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVAL JODAS CHICAROLLI - ME (REU)

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, foi prorrogada para 30 de abril de 2020, conforme 

Portaria-Conjunta nº. 281, de 7 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (NOVO 

CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-27.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINO OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, foi prorrogada para 30 de abril de 2020, conforme 

Portaria-Conjunta nº. 281, de 7 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (NOVO 

CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-12.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINO OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, foi prorrogada para 30 de abril de 2020, conforme 

Portaria-Conjunta nº. 281, de 7 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (NOVO 

CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-47.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA BARBOSA SODRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, foi prorrogada para 30 de abril de 2020, conforme 

Portaria-Conjunta nº. 281, de 7 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (NOVO 

CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000863-19.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE COSTA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELIA MORAES SILVA OAB - MT27608/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, foi prorrogada para 30 de abril de 2020, conforme 

Portaria-Conjunta nº. 281, de 7 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (NOVO 

CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-91.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO(A))

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - 474.570.231-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (INTERESSADO)

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, foi prorrogada para 30 de abril de 2020, conforme 

Portaria-Conjunta nº. 281, de 7 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (NOVO 

CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000864-04.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IENE APARECIDA DE SOUZA HERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT19702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, foi prorrogada para 30 de abril de 2020, conforme 

Portaria-Conjunta nº. 281, de 7 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (NOVO 

CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-13.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO REIS ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE SOARES DA SILVA OAB - MT26657/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, que foi prorrogada para 30 de abril de 2020, conforme 

Portaria-Conjunta nº. 281, de 7 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (NOVO 

CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-94.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON CABOCLO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO DO 2 OFICIO (REU)

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, foi prorrogada para 30 de abril de 2020, conforme 

Portaria-Conjunta nº. 281, de 7 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (NOVO 

CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-56.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA RODRIGUES MALUF OAB - MT26374-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, foi prorrogada para 30 de abril de 2020, conforme 

Portaria-Conjunta nº. 281, de 7 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (NOVO 

CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000878-85.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX APARECIDO CAETANO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, foi prorrogada para 30 de abril de 2020, conforme 

Portaria-Conjunta nº. 281, de 7 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (NOVO 

CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000879-70.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX APARECIDO CAETANO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, foi prorrogada para 30 de abril de 2020, conforme 

Portaria-Conjunta nº. 281, de 7 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (NOVO 

CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-55.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, foi prorrogada para 30 de abril de 2020, conforme 

Portaria-Conjunta nº. 281, de 7 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (NOVO 

CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-33.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CHAVES RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANE MARA MORAES SILVA OAB - MT27655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, foi prorrogada para 30 de abril de 2020, conforme 

Portaria-Conjunta nº. 281, de 7 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (NOVO 

CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-93.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA SOUSA DO VALE BEZERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO MOREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, foi prorrogada para 30 de abril de 2020, conforme 

Portaria-Conjunta nº. 281, de 7 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (NOVO 

CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-11.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SIMONE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, foi prorrogada para 30 de abril de 2020, conforme 

Portaria-Conjunta nº. 281, de 7 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (NOVO 

CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-22.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEIDE FRANCISCA DOS SANTOS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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REGINA PIRES DA COSTA OAB - MT24527/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. DE QUEIROZ E CIA LTDA - ME (REU)

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, foi prorrogada para 30 de abril de 2020, conforme 

Portaria-Conjunta nº. 281, de 7 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (NOVO 

CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000857-12.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DOS SANTOS NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE FRANCA DA SILVA SANTOS OAB - MT18306/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO BARROSO RAMOS 02953051341 (REU)

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, foi prorrogada para 30 de abril de 2020, conforme 

Portaria-Conjunta nº. 281, de 7 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (NOVO 

CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-07.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO FERREIRA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT19702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que, essa audiência será redesignada, em virtude do fechamento 

do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado do Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, instituí o regime 

de teletrabalho no Juizado Especial a partir de 20 de março de 2020 a 20 

de abril de 2020 conforme alerta Portaria- Conjunta nº 249, de 18 de março 

de 2020, foi prorrogada para 30 de abril de 2020, conforme 

Portaria-Conjunta nº. 281, de 7 de abril de 2020, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (NOVO 

CORONAVÍRUS), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001238-20.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CLAUDIA TEIXEIRA PEZZIN SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001238-20.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:MARCIA 

CLAUDIA TEIXEIRA PEZZIN SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAULO LINO DA SILVA, ADRIANO DOMINGUES FERNANDES POLO 

PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 

03/06/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO 

JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 17 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001242-57.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA FRANCISCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001242-57.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:ROSA 

FRANCISCA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENY 

SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 1 Data: 03/06/2020 Hora: 14:10 

, no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA 

- MT - CEP: . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000001-79.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO COELHO LANDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA Processo: 1000001-79.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

GILBERTO COELHO LANDIM REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL I. Relatório Trata-se a demanda de ação que objetiva a obtenção 

de aposentadoria por invalidez ajuizada por GILBERTO COELHO LANDIM 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), 

narrando, em suma, que a parte autora preenche os requisitos legais 

relativos à qualidade de segurado, carência do benefício e incapacidade 

para trabalhar. Com a exordial, vieram os documentos. A petição inicial foi 

despachada e indeferiu-se o pedido de tutela provisória de urgência. 

Citada, a autarquia ré apresentou contestação. Determinou-se a 

realização de perícia médica, a qual foi acostada aos autos. Intimadas as 

partes para manifestação quanto ao referido laudo, a autarquia deixou 

transcorrer in albis o prazo designado, manifestando-se apenas a parte 

requerente para reiterar os pedidos iniciais. Vieram-me os autos 

conclusos. II. Fundamentação Em que pese tenha sido designada 

audiência (não realizada em razão das medidas de isolamento adotadas 

pelo TJMT nos termos da portaria conjunta de n. 249/2020), compulsando 

detidamente os autos, observa-se do conjunto probatório que a lide está 

suficientemente instruída e, por isso, dispensa maior dilação probatória, 

impondo-se o julgamento antecipado da questão de mérito, nos moldes 

recomendados no art. 355, I, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

encontram-se carreados todos os documentos necessários para formar o 

livre convencimento deste juízo, razão pela qual comporta perfeitamente o 

julgamento antecipado. Não havendo preliminares e outras questões 

prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise 

do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos 

termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem como do 

art. 371 do novel Código de Processo Civil. Saliente-se que a parte autora 

realizou o requerimento administrativo do benefício, sendo passível a 

análise do mérito da demanda. Interpretando-se o art. 42 da Lei nº 

8.213/91[1], extrai-se que o deferimento do benefício pretendido pelo 

requerente reclama o preenchimento de três requisitos indissociáveis 

previstos na norma: 1) qualidade de segurado; 2) carência do benefício; 3) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 563 de 795



incapacidade laborativa, insuscetível de reabilitação. A qualidade de 

segurado e a carência são incontroversas, eis que a autarquia denegou o 

benefício apenas pela suposta não comprovação da incapacidade laboral. 

Ademais, tais requisitos encontram-se fartamente comprovados a partir 

dos documentos carreados, sobretudo, da certidão do INCRA no seguinte 

sentido: “assentado(a) no Projeto de Assentamento PA CARLOS 

MARIGHELA-PONTAL DA AREIA, localizado no(s) município(s) de 

POXOREO inscrito(a) no Sistema de Informações de Projetos de Reforma 

Agrária - SIPRA, sob o código MT032500000239, onde desenvolve 

atividades rurais em regime de economia familiar no lote/gleba/parcela rural 

n º 020 - P.A. CARLOS MARIGHELA - POXOREO-MT - , que lhe foi 

destinada desde 06/11/2008 00:00:00, conforme Processo 

Administrativo/INCRA/oº 54240.004254/2008-69.”. Vale ressaltar que a 

informação constante na referida certidão tem fé pública, na medida em 

que apresentada por um agente público. Também as fotos e notas fiscais 

juntadas aos autos corroboram para a conclusão de que o requerente 

preenche os requisitos da qualidade de segurado e carência. No que 

tange a incapacidade laboral insuscetível de reabilitação, o exame pericial 

(ID 213320418) revelou que, de fato, o autor apresenta incapacidade total 

e permanente, eis que se encontra acometido de patologia ortopédica 

severa. As fotos e atestados juntados aos autos revelam, ainda, que o Sr. 

Gilberto se encontra internado em um hospital e sem previsão de alta (ID 

29328939). Por fim, relevante ressaltar que segurado conta hoje com 68 

anos de idade e é analfabeto, o que denota inviabilidade de se reabilitar 

para o exercício de atividades que não sejam braçais. Por conseguinte, 

outra solução não há que não deferir o benefício de aposentadoria por 

invalidez. III. Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA 

PROCEDENTE o pedido contido na exordial para condenar a ré a promover 

ao autor o benefício de aposentadoria rural por invalidez, no valor de 1 

salário mínimo, a partir de 08/10/2018. a) o nome da beneficiário: 

GILBERTO COELHO LANDIM b) o benefício concedido: APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ; c) a renda mensal atual: 01 salário mínimo d) a data de 

início do benefício – DIB: data do requerimento administrativo – 08/10/2018. 

Por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito na 

forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. CONDENA-SE o réu ao 

pagamento das parcelas devidas e não pagas, acrescidas de correção 

monetária (INPC) e juros de mora, com base nos índices oficiais da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da lei 9494/97). INTIME-SE a autarquia 

para que efetive a implantação do benefício no prazo de 15 (trinta) dias 

(haja vista a peculiar urgência do caso), sob pena de multa diária no valor 

de R$ 300,00 (duzentos reais). Com fundamento no princípio da 

causalidade, CONDENA-SE o réu ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios no importe 

equivalente a 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

condenação, nos termos do art. 85, §3º, inciso I do Código de Processo 

Civil, devendo ser observado o teor da Súmula 111 do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça[2]. CUMPRA-SE. P.R.I. Poxoréu, data lançada no 

sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito [1] Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. [2] Súmula 111- STJ: Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as 

prestações vencidas após a sentença.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA Processo: 1000401-30.2018.8.11.0014. AUTOR(A): 

DARISDETE RODRIGUES LEITE REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL I. Relatório Trata-se de pedido de amparo social a pessoa 

portadora de deficiência proposta por DARISDETE RODRIGUES LEITE, em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos, alegando em síntese ser pessoa com 

deficiência e não conseguir prover seu sustento e nem de tê-lo provido 

por sua família. Ao final, requer a condenação do Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS para que conceda o benefício de amparo social 

no valor de 01 (um) salário mínimo. Com a inicial vieram documentos. 

Indeferiu-se o pedido de tutela provisória de urgência. Regularmente 

citado, o INSS não apresentou contestação. Os Laudos psicossocial e 

médico foram juntados aos autos (IDs 21057902 e 25447867), tendo sido 

as partes devidamente intimadas para se manifestarem. Vieram os autos 

conclusos. II. Fundamentação De plano, à luz dos laudos periciais 

acostados aos autos, tem-se que a demanda deve ser julgada 

procedente. Como visto, cuida-se de ação de benefício de amparo social a 

pessoa portadora de deficiência, em que o autor sustenta estar 

impossibilitado para o trabalho, não tendo condições de manter seu próprio 

sustento, pelo que estariam preenchidos os requisitos exigidos pela Lei nº. 

8.213 de 1991 e art. 203, V da Constituição Federal. No que tange à 

pretensão do autor, o art. 20 da Lei n. 8.742/93 garante benefício de 

prestação continuada à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 

(sessenta e cinco) anos de idade ou mais que comprove não possuir 

meios de prover a sua subsistência nem tê-la provida por sua família, 

devendo ser levado em consideração a renda do cônjuge ou companheiro, 

os pais, e na ausência de um deles, a madrasta ou padrasto, os irmãos 

solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde 

que vivam sob o mesmo teto. Em complemento, rege o art. 20 da lei 

8742/93, que: Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de 

um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 

(sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de 

prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. 

(Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) (Vide Medida Provisória nº 

871, de 2019) (Vigência) § 1o Para os efeitos do disposto no caput, a 

família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, 

na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, 

os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam 

sob o mesmo teto. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) § 2o Para 

efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se 

pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com 

uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. (Redação 

dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) § 3o Considera-se incapaz 

de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja 

renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. 

(Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) § 4o O benefício de que trata 

este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro 

no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os da 

assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória. 

(Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) § 5o A condição de 

acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito 

do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação 

continuada. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) § 6º A 

concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau 

de impedimento de que trata o § 2o, composta por avaliação médica e 

avaliação social realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais 

do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. (Redação dada pela Lei nº 

12.470, de 2011) § 7o Na hipótese de não existirem serviços no município 

de residência do beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em 

regulamento, o seu encaminhamento ao município mais próximo que contar 

com tal estrutura. (Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998) § 8o A renda 

familiar mensal a que se refere o § 3o deverá ser declarada pelo 

requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais 

procedimentos previstos no regulamento para o deferimento do pedido. 

(Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998) § 9o Os rendimentos 

decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem não serão 

computados para os fins de cálculo da renda familiar per capita a que se 

refere o § 3o deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) 

(Vigência) § 10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do 

§ 2o deste artigo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 

(dois) anos. (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011) § 11. Para concessão 

do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser utilizados 

outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo 

familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento. (Incluído 

pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência) § 12. São requisitos para a 

concessão, a manutenção e a revisão do benefício as inscrições no 

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e no Cadastro Único para Programas 
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Sociais do Governo Federal - Cadastro Único, conforme previsto em 

regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019) Dessume-se, assim, 

que dois são os requisitos exigidos pelo art. 20 da Lei 8742/93, para 

obtenção do amparo social: a) ter mais de 65 (sessenta e cinco anos) ou 

ser pessoa com deficiência; b) ser incapaz de prover seu próprio 

sustento e não podendo sua família garantir sua mantença. Saliente-se, 

quanto ao primeiro requisito, mais especificamente, no caso dos autos, a 

condição de pessoa com deficiência, que não é necessária incapacidade 

absoluta da pessoa com deficiência para a concessão do benefício de 

prestação continuada. A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) não 

exige incapacidade absoluta de pessoa com deficiência para concessão 

do Benefício de Prestação Continuada. STJ. 1ª Turma. REsp 1404019-SP, 

Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 27/6/2017 (Info 608). 

Quanto ao ponto, ressai importante destacar que a Lei 13146/2015 trouxe 

significativas transformações no conceito de deficiência para adequá-la 

aos preceitos da Convenção Sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, 

aprovada pelo Brasil em 09 de julho de 2008. O art. 2º do Estatuto define 

como pessoa com deficiência aquela que possui “(...) impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas. ”. Por conseguinte, a deficiência não é mais vista como algo 

intrínseco à pessoa, como pregavam as definições puramente médicas 

(impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial). O 

núcleo da atual definição é a interação dos impedimentos do portador de 

deficiência com as diversas barreiras sociais existentes, resultando no 

comprometimento da sua participação plena e efetiva na sociedade, em 

condição de igualdade com as demais pessoas. No caso dos autos, 

restou incontroverso que a parte autora apresenta doença degenerativa 

da coluna vertebral, diabete, hipertensão, obesidade e déficit visual 

(E-66.9, E 78.0, E 14.8 e I15.9), que a torna incapaz definitiva e totalmente 

(ID 25447867). Conclui-se, portanto, que suas condições físicas, em 

interação com as barreiras ambientais e sociais, a coloca em situação de 

vulnerabilidade, demandando, em conformidade com o que prevê o art. 

203, caput e inciso V da CRFB/88, a prestação social adequada. Partindo 

dessas premissas, cumpre mencionar que os laudos médico e social 

acostados aos autos foram contundentes quanto a incapacidade da parte 

requerente. Ressaltou o expert, inclusive, que, “a pequena capacidade 

funcional residual da autora deve ser reservada aos seus cuidados 

pessoais”. Quanto ao segundo requisito, o estudo socioeconômico 

realizado na residência da parte autora também não deixa qualquer 

margem para outra decisão, senão, pela procedência do pedido, haja vista 

que a única renda familiar advém do benefício de prestação continuada a 

que faz jus o cônjuge da autora. Nesse passo, a Lei Orgânica de 

Assistência Social- (LOAS), em seu art. 20, § 3º, dispõe que: 

Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de 

deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a ¼ 

(um quarto) do salário mínimo. Relativamente ao benefício recebido pelo 

cônjuge da requerente, a jurisprudência do STJ sedimentou, por meio de 

Recurso especial julgado na sistemática dos recursos repetitivos, que o 

art. 34, parágrafo único do Estatuto do Idoso (o qual prevê que não se 

computa no cálculo da renda per capita, o valor recebido a título de 

benefício assistencial já concedido a outro membro da família) aplica-se, 

por analogia, ao pedido assistencial postulado por pessoa com deficiência. 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL PREVISTO NA LEI N. 8.742/93 

A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AFERIÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

NÚCLEO FAMILIAR. RENDA PER CAPITA. IMPOSSIBILIDADE DE SE 

COMPUTAR PARA ESSE FIM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, NO VALOR 

DE UM SALÁRIO MÍNIMO, RECEBIDO POR IDOSO. 1. Recurso especial no 

qual se discute se o benefício previdenciário, recebido por idoso, no valor 

de um salário mínimo, deve compor a renda familiar para fins de 

concessão ou não do benefício de prestação mensal continuada a pessoa 

deficiente. 2. Com a finalidade para a qual é destinado o recurso especial 

submetido a julgamento pelo rito do artigo 543-C do CPC, define-se: 

Aplica-se o parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei n. 

10.741/03), por analogia, a pedido de benefício assistencial feito por 

pessoa com deficiência a fim de que benefício previdenciário recebido por 

idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado no cálculo da 

renda per capita prevista no artigo 20, § 3º, da Lei n. 8.742/93. 3. Recurso 

especial provido. Acórdão submetido à sistemática do § 7º do art. 543-C 

do Código de Processo Civil e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 

08/2008. (REsp 1355052/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, DJe 05/11/2015) Destarte, a 

renda per capita não ultrapassa o máximo exigido pela lei. Mas ainda que 

assim não se considere por qualquer razão, tal critério deve ser analisado 

em conjunto com outros elementos sócio ambientais para aferir a real 

capacidade econômica do requerente e sua efetiva necessidade do 

benefício. Isto por que, no que toca à aferição da condição de 

miserabilidade, a jurisprudência do STF é no sentido de que, diante do 

compromisso constitucional com a dignidade da pessoa humana, o critério 

da renda per capita inferior a ¼ do salário mínimo não deve ser 

considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui 

outros meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a miserabilidade. 

Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. 

Art. 203, V, da Constituição. (...) O Supremo Tribunal Federal, em decisões 

monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos acerca da 

intransponibilidade dos critérios objetivos. Verificou-se a ocorrência do 

processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças 

fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas 

modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como 

critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do 

Estado brasileiro). 4. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem 

pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993. 5. Recurso 

extraordinário a que se nega provimento. (RE 567985, Relator(a): Min. 

MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal 

Pleno, julgado em 18/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 

02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013). Com efeito, diante dos fatos e provas 

carreadas nos autos, conclui-se que, além de a parte autora possuir a 

deficiência acima relatada, necessitando de auxílio de terceiros até mesmo 

para atividades simples do dia a dia, a sua renda pode ser considerada 

precária e insuficiente para a sua própria manutenção e subsistência. III. 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para 

o fim de condenar o INSS a conceder a DARISDETE RODRIGUES LEITE o 

benefício do amparo social à pessoa portadora de deficiência física, nos 

termos do art. 20, § 2º e 3º da Lei nº 8.742/93 (LOAS), que deve ter como 

termo inicial a data do requerimento administrativo (01/09/2017). Advirta-se 

a parte requerida que o benefício deve ser implantado no prazo de 30 

dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Os 

valores em atraso devem ser corrigidos monetariamente, com base no 

INPC, em conformidade com o RE 870947: “O art. 1º-F da lei 9494, com 

redação conferida pela lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a 

atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se 

inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de 

propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como 

medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo 

inidônea a promover os fins a que se destina.”. Quanto aos juros de mora, 

no período posterior à lei 11960/2009, incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança. Além disso, CONDENO o INSS ao 

pagamento de despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios, este no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor 

atualizado da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e 

a data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 

496, § 3º, I do Código de Processo Civil, não se trata de hipótese de 

remeter os autos a instância superior para reexame necessário, mormente 

pelo teor da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que 

evidencia que o valor da condenação não engloba as prestações 

vincendas. Isento o INSS do pagamento das custas processuais, nos 

termos do art. 4º, I da lei 9289/96 c/c o art. 3º, inciso I da lei 7603/2001, 

não sendo o caso, igualmente, de reembolso das despesas feitas pela 

parte autora, beneficiária de assistência judiciaria gratuita. Com o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias. P.R.I. Poxoréu, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000451-22.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR SOUZA DOS ANJOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
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(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000451-22.2019.8.11.0014. EXEQUENTE: 

CLAUDIONOR SOUZA DOS ANJOS EXECUTADO: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PJE 

1000451-22.2019.8.11.0014 Vistos, Cuide-se de ação de concessão de 

benefício de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez ajuizada por 

CLAUDIONOR SOUZA DOS SANTOS, em face de INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS, todos devidamente qualificados nos autos. 

Consoante no dispositivo da sentença (id. 20782544), foi determinado que 

o INSS implantasse o beneficio do auxílio-doença pelo período de 06 (seis) 

meses. No entanto, em manifestação da parte exequente (id. 21266968), 

verifica-se que até o presente momento o auxílio ainda não foi implantado. 

Ante exposto, INTIME-SE a autarquia ré para que, no prazo impreterível de 

15 (quinze) dias, PROCEDA o restabelecimento da implantação do 

benefício previdenciário concedido à parte exequente, nos termos da 

sentença prolatada nos autos, ou comprove que o fez, sob pena de 

incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de 

descumprimento. Cumpra-se, expedindo o necessário com a urgência que 

o caso requer. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000807-17.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS DE OLIVEIRA JUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000807-17.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

DOMINGAS DE OLIVEIRA JUNES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. CERTIFIQUE a secretaria, quanto o decurso 

do prazo para contestação, bem como, quanto à perícia médica 

determinada na decisão de ID. 24227156, INTIME-SE o perito nomeado para 

ciência/aceitação e para que junte aos autos, no prazo de 20 (trinta) dias, 

o respectivo laudo. Juntado aos autos o resultado da perícia, VISTA às 

partes, por 10 dias, para ciência/impugnação e para que digam as provas 

que pretendam produzir. Após, VOLVAM- ME os autos para análise e 

deliberação. Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o 

necessário Poxoréu, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000388-60.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PORTUGUES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA OAB - MT24653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000388-60.2020.8.11.0014. 

REQUERENTE: ANTONIO PORTUGUES FILHO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Trata-se a demanda de ação que objetiva 

a obtenção de auxilio doença e posterior conversão em aposentadoria por 

invalidez, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por 

ANTONIO PORTUGUES FILHO, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS). Narra a inicial, em suma, que a parte autora 

preenche os requisitos legais relativos à qualidade de segurado, carência 

do benefício e incapacidade para trabalhar nas suas atividades 

profissionais. É o breve relatório. Fundamenta-se. Decide-se. Do pedido de 

gratuidade de justiça: Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de 

Processo Civil. Do pedido de tutela provisória de urgência: O Código de 

Processo civil de 2015 prevê, dentre as modalidades de tutela provisória, 

a tutela de urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela cautelar ou 

tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em 

procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 300 deste mesmo 

diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos para a concessão 

da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na (a) 

probabilidade do direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao 

resultado útil do processo (assecuratório). Analisando-se detidamente os 

autos, verifica-se que não há provas suficientes para, liminarmente, se 

concluir pela probabilidade do direito pugnado, que, na espécie, resultaria 

da verossimilhança das alegações de fato e de direito no tocante ao 

cabimento do benefício de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez 

(carência de 12 contribuições, condição de segurado e incapacidade 

parcial e/ou temporária ou total e permanente). Explica-se. Relativamente à 

incapacidade laboral, em que pese a juntada de documentos que relatam a 

incapacidade, verifico que até o ano de 2017 o requerente esteve 

economicamente ativo, o que lança dúvida sobre a efetiva incapacidade 

laboral e impõe a realização de perícia médica. Por fim, considerando-se 

que a cessação do benefício antes concedido ocorreu em dezembro de 

2016 e que só agora, mais de 03 (três) anos após, a requerente bateu às 

portas do Judiciário, não há evidências suficientes de periculum in mora. 

Ressalte-se que os benefícios por incapacidade têm por objetivo garantir 

ao segurado da Previdência Social condições de sobrevivência mínimas, 

quando, de fato, impossibilitado de trabalhar e auferir renda, em razão de 

incapacidade para trabalhar, por motivos de doença ou acidente. É o que 

se infere da dicção do art. 39, I da lei 8213/91: Art. 39. Para os segurados 

especiais, referidos no inciso VII do caput do art. 11 desta Lei, fica 

garantida a concessão: (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) I - de 

aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de 

auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de 

auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 desta Lei, desde que 

comprovem o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido, observado o disposto nos arts. 38-A e 38-B desta 

Lei; ou (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) Destarte, no caso 

concreto, para que se afira o cabimento de auxílio doença ou de 

aposentadoria por invalidez, ainda que em caráter liminar, é imprescindível 

a realização de perícia que ateste a extensão e a provável duração da 

incapacidade que acomete a parte autora no momento do pleito. Eventuais 

valores devidos em razão de benefício cabível preteritamente e indeferido 

irregularmente na via administrativa serão oportunamente analisados. 

Sobreleva ressaltar que, muito embora seja possível a concessão de 

liminares contra o Poder Público em ações previdenciárias, o interesse 

público subjacente à demanda, assim como o risco de reforma da decisão 

antecipatória (que implica no dever de devolução dos valores pagos), 

reclamam cautela reforçada por parte deste juízo. Com efeito, (1) DEFIRO 

o pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 5º, LXXVII e 

art. 99, § 2º do CPC/15. (2) INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória 

de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor, sem prejuízo da 

possibilidade de deferimento posterior. Para melhor elucidação dos fatos, 

OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o benefício foi postulado 

requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia integral do processo 

administrativo no qual o autor requereu o aludido benefício no prazo de 10 

(dez) dias. Conforme pugnado pela parte autora, DETERMINO a realização 

de perícia técnica, a fim de que se constate, como acima mencionado, a 

existência ou não de patologia que, efetivamente, incapacite para o 

exercício de atividade rural, e em havendo incapacidade, para que informe 

se esta é permanente ou temporária. Para tanto, NOMEIO, para a 

confecção do laudo o médico, o Dr. Eduardo de Toledo Barros, CRM 

1980/MT, com cadastro na secretaria deste juízo. Em aceitando o encargo, 

fixo os honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), 

considerados os critérios previstos no art. 25 c/c art. 28 da resolução 

305/2014 do CNJ. Com o agendamento, intimem-se as partes, para ciência. 

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a realização da avaliação médica, e 

05 (cinco) dias após o exame para juntada do laudo. Com o aporte do 

referido laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias. Escoado o prazo para manifestação sobre o laudo, oficie-se 

ao Diretor do respectivo Foro da Seção Judiciária do Estado para 

pagamento, na forma estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 541 de 

2007 do Conselho da Justiça Federal, expedindo-se o necessário para 

tanto. Além disso, por envolver a demanda interesses indisponíveis, e 

tendo em vista que os procuradores do INSS, em atenção ao princípio da 

indisponibilidade do interesse público, em geral, não se apresentam com 

poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante remessa dos 

autos em carga para que, querendo, pugne pela realização de audiência 
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de conciliação/mediação e/ou conteste o pedido formulado no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de que a ausência de defesa 

importa no reconhecimento da revelia, em conformidade com o disposto no 

art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE 

SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001031-52.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS JUNIOR OLIVEIRA DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que procedo a Intimação da parte autora para que, no prazo de 

15 dias, caso queiram, indiquem assistente técnico e apresentem quesitos, 

bem como arguam impedimento ou suspeição, nos termos do art. 465, § 1º 

do CPC/15.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000475-50.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO LUIS SOL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0019456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSONINA BENEDITA SOL DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000475-50.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: ROBERTO LUIS SOL DOS SANTOS REQUERIDO: EDSONINA 

BENEDITA SOL DOS SANTOS Vistos etc. Tendo em vista o não 

cumprimento das providências necessárias no prazo legal, REDESIGNO o 

ato anteriormente designado e designo nova oralidade para o dia 6 de 

junho de 2020, às 15h30in (MT). CUMPRA-SE a decisão de ID 22082045. 

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000409-70.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

A. E. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMARA XAVIER ALVES OAB - MT0019928A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. T. D. A. N. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000409-70.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

ANTONIO EDILTON ALVES DA SILVA REU: IZIDORIA TEIXEIRA DE 

ANDRADE NETA Vistos. Constato que foram ouvidas a menor e sua 

genitora, a qual indicou que o senhor Juliano Ramos Sodré, com que a 

adolescente estaria formando vínculos, teria interesse em reconhecimento 

espontâneo da paternidade dela, o qual reside no Paraná, mas não sabe o 

endereço nesta ocasião. Concedo-lhe prazo de 5 (cinco) dias para que 

forneça o endereço dele para expedição de carta precatória acerca se 

pretende reconhecer espontaneamente a paternidade de da adolescente. 

Aguarde-se. Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o 

necessário. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000475-50.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO LUIS SOL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0019456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSONINA BENEDITA SOL DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que "considerando a Portaria 

Conjunta de n. 249/2020, que determinou o fechamento das portas do 

Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e 

de quaisquer dependências do serviço judicial e instituiu o regime 

obrigatório de teletrabalho, suspendendo os prazos processuais; 

considerando que o CNJ estendeu, por tempo indeterminado, o período de 

trabalho remoto (Portaria 77/2020 da Diretoria-Geral do CNJ que altera as 

Portarias 53, de 12 de março de 2020, e 63, de 17 de março de 2020), 

mantenho os autos em secretaria para remessa ao gabinete imediatamente 

após o retorno da normalidade das atividades no Poder Judiciário do Mato 

Grosso. Ante o exposto a audiência d designada por derradeiro despacho 

ID 30108429, ficou prejudicada Poxoréu/MT , 17 de abril de 2020. 

SALUSTIANO CANDIDO PEREIRA FILHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

2ª VARA CÍVEL DE POXORÉO E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 

34361250

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000471-76.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON FELEX DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000471-76.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:CLEBERSON 

FELEX DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WANYA ADRYELLI 

VIEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de 

Poxoréo Data: 15/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA EUCLIDES DA 

CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 . 17 de abril 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-46.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000473-46.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:TERESINHA DE 

CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WANYA ADRYELLI VIEIRA 

DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de 

Poxoréo Data: 15/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA EUCLIDES DA 

CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 . 17 de abril 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000474-31.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA PEREIRA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO D CRISTIAN DA SILVA JULIANI OAB - MT22713/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000474-31.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:SILVANIA 

PEREIRA LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CASSIANO D 

CRISTIAN DA SILVA JULIANI POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Poxoréo Data: 15/06/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT 

- CEP: 78800-000 . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000475-16.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAM DE SOUZA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000475-16.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:IDEAM DE 

SOUZA ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ELISA SENA 

MIRANDA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de 

Poxoréo Data: 15/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA EUCLIDES DA 

CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 . 17 de abril 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000476-98.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JUBERCY FRANCO MONTEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000476-98.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:JUBERCY 

FRANCO MONTEIRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA 

ELISA SENA MIRANDA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Poxoréo Data: 15/06/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA 

EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 

78800-000 . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000477-83.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JUBERCY FRANCO MONTEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000477-83.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:JUBERCY 

FRANCO MONTEIRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA 

ELISA SENA MIRANDA POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Poxoréo Data: 15/06/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT 

- CEP: 78800-000 . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000478-68.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JUBERCY FRANCO MONTEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000478-68.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:JUBERCY 

FRANCO MONTEIRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA 

ELISA SENA MIRANDA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Poxoréo Data: 15/06/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA 

EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 

78800-000 . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000780-11.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DURIA & CORREIA LTDA - ME (EXECUTADO)

CLAUDIO PEDRO DE FREITAS CORREIA (EXECUTADO)

 

Vistos, Indefiro o pedido da autora de ID 28955722, eis que ausentes os 

requisitos da citação por hora certa dispostas no artigo 252 do CPC: Art. 

252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. A devolução da diligência negativa com 

informações de "ausente", "viajando" ou "mudou-se", não significa indício 

de que houve a suspeita de ocultação da requerida, cuja incumbência 

cabe ao oficial de justiça certificar, para fins de se permitir a citação por 

hora certa, pressuposto exigido pelo artigo supra transcrito, sob pena de 

ser considerada nula. Além disso, conforme entendimento jurisprudencial 

(JTA 120/44) ao juiz não compete determinar que a citação se fala com 

hora certa; ao oficial de justiça é que compete verificar se é caso ou não 

da aplicação do artigo 252 do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido da 

parte autora no que tange à citação do réu ser realizada por hora certa e 

determino sua intimação para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção. São José do Rio Claro, 12 de abril de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juiza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000749-54.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. D. S. (REU)

 

Intimo a parte autora para que em 15 (quinze) dias impulsione o feito, nos 

termos da decisão 22303963.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000429-04.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON LUIZ DE OLIVEIRA RUIZ (EXECUTADO)

 

Intimação do Excelentíssimo advogado da parte requerente para que 

efetue o pagamento da diligência do oficial de justiça para cumprimento do 

mandado de citação da parte requerida, sendo cobrado R$ 2,50 por Km 

conforme Portaria nº 035/2013-DF. Informo que o valor mencionado 

deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no seguinte endereço 

eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligências > Emissão de 

guia de diligência, devendo ser juntado o comprovante do pagamento nos 

autos, mediante petição, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000705-35.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO EURIPDES FELIPE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS HEVILLON LTDA (REU)

MADEIREIRA FLOR DA MATA LTDA - ME (REU)

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS TRES PODER LTDA - ME (REU)

WAGNER ROBERTO LORDANO (REU)

REINALDO JOSE GADEIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

 

Visto. Sobre a preliminar arguida em impugnação à contestação, 

manifeste-se a parte requerida, em 10 (dez) dias. Ainda, sobre o pedido 

de conexão formulado pela parte autora, manifeste-se a parte requerida, 

em igual prazo. Após, voltem conclusos para decisão. São José do Rio 

Claro, 31 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000132-94.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO SENTENÇA Processo: 1000132-94.2019.8.11.0033. 

AUTOR(A): JOSE MARIA MARIANO REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios interposta 

por JOSE MARIA MARIANO, em face de BANCO DO BRASIL S.A, ambos 

qualificados. Narra o autor que prestou serviços advocatícios ajuizando 

em favor do requerido a ação de execução 167 -14.1995.811.0033 – 

código 350, distribuída em 31/10/95. Expôs que no decorrer da ação de 

execução, após a realização de penhora de bens do executado, o então 

devedor apresentou embargos à execução, autos nº 577 

-96.2000.811.0033 – código 2843, tendo o ora requente patrocinado a 

defesa do requerido até findar da ação. Requereu, ao final sejam 

arbitrados honorários advocatícios pelos seus serviços profissionais 

prestados até o julgamento final do processo de embargos. A inicial foi 

instruída com documentos. Realizada a audiência de conciliação/mediação, 

esta foi inexistosa. Citada a requerida apresentou contestação, arguindo 

preliminar a ausência de documento indispensável ao ajuizamento da 

ação, a impossibilidade jurídica do pedido, a prescrição, e no mérito, 

postulou pela improcedência da inicial (Id. 22715563). Impugnação 

apresentada no Id. 28238061. Determinada a intimação das partes para 

indicarem as provas que pretendiam produzir, ambas informaram que não 

tem interesse na produção de provas outras. É o resumo do necessário. 

Fundamento e decido. A matéria discutida nos presentes autos é 

exclusivamente de direito e não havendo necessidade de dilação da 

instrução processual para produção de qualquer outro tipo de prova além 

daquelas já vindas aos autos, incide na espécie o disposto no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, com arrimo no qual passo a proferir 

julgamento no estado em que o processo se encontra. Inicialmente, passo 

a analisar as preliminares arguidas. - Ausência de Documento 

Indispensável Não obstante os argumentos expostos pelo requerido 

verifico que a inicial veio instruída com todos os documentos necessários 

para o processamento do feito. Inobstante frisar que o autor declarou que 

não dispõe do contrato firmado com o requerido, razão pela qual interpôs 

a presente demanda visando os arbitramento dos honorários em 

decorrência do trabalho desenvolvido em favor do requerido, razão pela 

qual afasto a preliminar arguida. - Impossibilidade Jurídica do Pedido É 

cediço que com o advento da Lei n.º 13.105/2015, a impossibilidade 

jurídica do pedido deixou de ser uma condição da ação, já o art. 17 

estabelece que “para postular em juízo é necessário ter interesse e 

legitimidade”. Ademais, no tocante a rescisão do contrato e os eventuais 

honorários advocatícios são materiais que se confundem com o próprio 

mérito, de modo que serão analisar oportunamente. - Prescrição Sabe-se 

que, tratando-se de cobrança/arbitramento de honorários advocatícios, em 

face de serviços profissionais prestados, impõe-se a observância do 

prazo prescricional previsto no art. 25 da Lei n° 8.906/94 (Estatuto da 

OAB), que assim estabelece: "Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de 

cobrança de honorários de advogado, contado o prazo: I - do vencimento 

do contrato, se houver; II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar; 

III - da ultimação do serviço extrajudicial; IV - da desistência ou transação; 

V - da renúncia ou revogação do mandato". Nesse contexto, dispõe o art. 

206, §5º, inciso II, do Código Civil: "Art. 206. Prescreve: (...) §5°- Em cinco 

anos: (...) II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores 

judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o 

prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos 

ou mandato". No caso, verifica-se que o autor foi contratado para prestar 

serviço advocatício ao Banco do Brasil S/A. Entretanto, através da 

notificação extrajudicial do Id. 22714155, recebido pelo Autor em 

26/03/2013 (Id. 22715794), o requerido comunica ao autor a rescisão do 

contrato de prestação de serviços advocatícios, com a revogação dos 

mandatos anteriormente outorgados. Observe: “NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL – O Banco do Brasil S.A, sociedade de economia mista, 

com sede em Brasília (DF), por sua Assessoria Jurídica Regional – AJURE 

TERCERIZADA (SP), notifica esse patrono que o Contrato de Prestação de 

Serviços Advocatícios celebrado com V.Sa será considerado rescindido, 

a conta do recebimento da presente notificação, conforme faculta referido 

ajuste. (...) 5. Fica extremamente revogados os mandatos anteriormente 

outorgados para atuação nos processos em nome desta Instituição 

Financeira, consoante os termos do artigo 44 do Código de Processo 

Civil”. Dessa forma, revogado o mandato, prevalece o disposto na Lei n° 

8.906/94, que institui como termo inicial do prazo prescricional de cinco 

anos a data em que ocorreu a renúncia ou a revogação. Nesse sentido, 

colaciono os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. 

CONTRATO VERBAL. REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO. PRESCRIÇÃO 

CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O prazo prescricional para 

cobrança de honorários advocatícios contratuais, quando houver renúncia 

ou revogação do mandato, conta-se do dia da ciência desses atos, e não 

do trânsito em julgado verificado na ação em que se deu a atuação do 

advogado. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 

1122564/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO 

UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

REVOGAÇÃO MANDATO. TERMO INICIAL PARA O CÔMPUTO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL. ART. 25 DA LEI N° 8.906/94. PRESCRIÇÃO 

CONFIGURADA. - Aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, 

previsto no art. 25 da Lei n° 8.906/94, às ações de cobrança/arbitramento 

de honorários advocatícios, em face de serviços profissionais prestados. 

- Tendo havido a rescisão do contrato de prestação do serviço e a 

conseqüente revogação do mandato, a partir dessa data inicia-se a 

contagem do prazo prescricional.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.09.628356-9/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 02/02/2012, publicação da súmula em 10/02/2012) 

Todavia, mesmo após o recebimento da notificação informando a 

revogação do mandato, o autor continuou a acompanhar o processo, 

protocolando, inclusive, petições, mesmo porque o requerido não acostou 
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aos autos procuração pública e substabelecimento alteração a 

representação processual. Desta feita, tenho por bem considerar como 

termo inicial da prescrição a data do trânsito em julgado da sentença, 

24/03/2017, vide id 18142636. Desse modo, não que se falar em 

prescrição, razão pela qual afasto a preliminar arguida. Superada as 

preliminares, passo a analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado procedente. O autor pretende, basicamente, a 

fixação dos seus honorários profissionais em decorrência do trabalho 

desenvolvido em favor do requerido na Ação nos embargos à execução, 

autos nº 577 -96.2000.811.0033 – código 2843 já que não foi elaborado 

contrato escrito estipulando os honorários advocatícios. A Lei n. 8.906/94, 

que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do 

Brasil – OAB, em seu artigo 22, caput, é expressa em ressaltar que: “Art. 

22 - A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o 

direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento 

judicial e aos de sucumbência”. Analisando os autos, em especial dos 

documentos que instruem a inicial, impõe-se reconhecer que o autor 

efetivamente prestou seus serviços profissionais ao Banco do Brasil S/A, 

realizando a defesa deste nos embargos à execução n.º577 

-96.2000.811.0033 – código 2843, que tramitou na Segunda Vara desta 

Comarca de São José do Rio Claro, conforme se extrai dos documentos 

que instruem a inicial. Desta feita, o conjunto probatório carreado aos 

autos é suficiente para demonstrar que o autor faz jus ao recebimento dos 

honorários advocatícios pelo trabalho desenvolvido, sob pena de se estar 

chancelando o enriquecimento sem causa do requerido. Ressalta-se que 

embora o requerido afirme que descabe pedido de arbitramento de 

honorários advocatícios quando há contrato de prestação de serviços 

advocatícios previamente pactuado entre as partes, com previsão de 

pagamento dos honorários, não acostou o referido contrato, já que o 

anexado no Id. 22715791, além de constar os dados do autor, não esta 

devidamente assinado. Destarte, não obstante o autor faça jus ao 

recebimento de remuneração pelos serviços advocatícios prestados, seus 

honorários profissionais devem ater-se ao trabalho desenvolvido e ao 

valor econômico da questão, respeitados os ditames da Lei n. 8.906/94 

(EOAB). Salienta-se que, em ações de cobrança/arbitramento de 

honorários advocatícios, na ausência de contrato escrito, jurisprudência 

pátria tem entendido que deve ser observado o valor mínimo, contido na 

tabela da OAB, bem como nas circunstancia da prestação do serviço e as 

atividades comprovadamente desenvolvidas pelo advogado. Nesse 

sentido, colaciono os seguintes julgados: “APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA 

DE CONTRATO ESCRITO OU PROVA DO AJUSTE VERBAL. PRESTAÇÃO 

DOS SERVIÇOS COMPROVADA. VALOR DA REMUNERAÇÃO. 

NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO TABELA 

DA OAB. RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I – 

Comprovada a prestação dos serviços advocatícios, quando inexistente a 

prova da pactuação entre as partes, os honorários devidos ao 

profissional deverão ser objeto de arbitramento judicial, nos termos do 

preceito constante do art. 22, §2º, da Lei Federal n. 8.906/94. II – Em 

ações de cobrança /arbitramento de honorários, na ausência de contrato 

escrito ou prova do ajuste verbal, este Tribunal tem entendido que deve 

ser observado o complexidade da causa e as atividades 

comprovadamente desenvolvidas pelo advogado. III – Recurso de 

apelação conhecido e parcialmente provido”. (TJMG – Apelação Cível 

1.0024.13.028753-5/001, Relator (a): Des (a) Vicente Oliveira Silva, 10ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2019, publicação da súmula em 

14/06/2019). Desta feita, considerando complexidade da causa e as 

atividades comprovadamente desenvolvidas pelo advogado, em 

consonância com a tabela de honorário da OAB/MT, tenho por bem arbitrar 

honorários advocatício em favor do autor em 4URH, equivalente a R$ 

3.880,49 (três mil, oitocentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos). 

- Dispositivo Ante o exposto, julgo procedente a pretensão inicial para 

arbitrar os honorários advocatícios do autor pelos serviços profissionais 

prestados nos autos de embargos à execução n.º autos nº 577 

-96.2000.811.0033 – código 2843, em trâmite na Segunda Vara desta 

Comarca de São José do Rio Claro em R$ 3.880,49 (três mil, oitocentos e 

oitenta reais e quarenta e nove centavos), que deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo INCP, desde o ajuizamento da ação, e juros 

moratórios de 1% ao mês, contados da citação. Condeno o réu no 

pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, 

que fixo, com moderação, em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente ação, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Aguarde o 

lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido 

em branco e certificando o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro – MT, 16 de 

abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000580-67.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO LOPES (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 1000580-67.2019.8.11.0033. AUTOR(A): BANCO DO 

BRASIL SA REQUERIDO: PAULO SERGIO LOPES DESPACHO Visto. 

Considerando os esclarecimentos e a proposta de parcelamento 

apresentada pelo perito no Id. 26618437, intime-se o requerente para que 

se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. São José do Rio 

Claro/MT, 1 de dezembro de 2019. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001066-52.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DUTONE LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIO FLORA ENGENHARIA AGRO FLORESTAL LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ULLI BAPTISTELLA BARBIERI OAB - MT19885/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto. Sobre a preliminar arguida em embargos monitórios e documentos 

juntados, intime-se a parte requerente para manifestação, em 10 (dez) 

dias. Após, intimem-se as partes para especificar as provas que 

pretendem produzir, em 5 (cinco) dias, justificando a pertinência e 

necessidade, sob pena de julgamento do feito no estado em que se 

encontra. São José do Rio Claro, 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000175-31.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JASCILENE BRITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

A. C. B. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO DESPACHO Processo: 1000175-31.2019.8.11.0033. 

REQUERENTE: A. C. B. D. C., JASCILENE BRITO DOS SANTOS 

REQUERIDO: ESTE JUÍZO Vistos, A Fazenda Pública estadual requereu (id 

20375698) a juntada da GIA de apuração do imposto ou declaração de 

isenção válida pertinente ao Espólio, seja realizada pesquisa via sistemas 

BACENJUD e RENAJUD com vistas à localização de bens ou direitos que, 

eventualmente, não foram declarados nos autos, e, ainda, a juntada da 

Certidão Negativa de Débito Conjunta da SEFAZ/PGE. No tocante ao pedido 

de pesquisa via BACENJUD e RENAJUD de bens e direitos dos falecidos, 
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embora seja admissível a busca através dos sistemas online, consabido 

que estas se prestam apenas para complementar as diligências da parte 

interessada e devem ser deferidas apenas quando demonstrado nos 

autos que os meios administrativos dos quais dispõe não foram 

suficientes para tal mister. Desta forma, não deve a parte transferir ao 

Judiciário o ônus de localizar os bens e direitos do de cujus, sem sequer 

demonstrar ter tentado extrajudicialmente. Portanto, não havendo 

comprovação nos autos de que o autor diligenciou no sentido de esgotar 

todos os meios possíveis, é inadmissível a requisição judicial de 

informações a repartições públicas por tratar-se de medida excepcional. 

Demais disso a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso assim prevê: "Art. 476. As 

requisições de informações à Receita Federal para apuração de endereço 

ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz 

quando o requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para 

obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição. § 1º Em qualquer hipótese, a 

requisição será feita exclusivamente por intermédio do INFOJUD, e tão 

somente pelo Magistrado. § 2º A resposta da requisição, salvo 

determinação expressa do Juízo, ou se o requerente for o Ministério 

Público, poderá ser entregue ao advogado da parte para diligenciar, na 

Procuradoria da Fazenda, o encaminhamento da requisição ao Juízo, 

ficando vedado ao portador ter conhecimento das informações no âmbito 

administrativo. § 3º O atendimento das requisições pelo órgão do Ministério 

da Fazenda Nacional ficará condicionado ao correto fornecimento dos 

dados relativos ao contribuinte (CPF ou CNPJ, domicílio fiscal) e ao 

cumprimento das exigências legais estabelecidas pela repartição". Logo, 

indefiro o pedido da Fazenda Pública Estadual no sentido de proceder à 

requisição judicial de informações a repartições públicas visando 

localização de bens ou direitos do falecido. Quanto ao demais pleito da 

Fazenda Publica estadual (vide id 20375698), manifeste-se a inventariante 

no prazo de 15 (quinze) dias. Determino, ainda, seja a inventariante 

intimada para, no mesmo lapso acima, trazer ao feito, cópia das principais 

peça dos autos n.º 471-75.2016.811.0033 – Cód. 62743, incluindo a 

alegada sentença, para posterior deliberação. Com a juntada dos 

documentos, vistas o Ministério Público. Após, tornem-se os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. São José do Rio Claro 

– MT, 17 de abril de 2020. (Assinado eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000167-54.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE GERALDINI DAL BOSCO (REQUERENTE)

DILMAR DAL BOSCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU RODRIGUES AQUINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT3286-O (ADVOGADO(A))

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO DESPACHO Processo: 1000167-54.2019.8.11.0033. 

REQUERENTE: DILMAR DAL BOSCO, ELIZABETE GERALDINI DAL BOSCO 

REQUERIDO: ALCEU RODRIGUES AQUINO Vistos, Compulsando os autos 

possível verificar que a esposa do executado não foi intimada para se 

manifestar sobre o auto de avaliação, visto que a procuração constante 

nos autos fora outorgada apenas pelo executado. Assim, intime-se parte 

exequente para que informe o endereço que a esposa do executado 

poderá ser localizada. Com o informe do endereço, expeça-se o 

necessário para intimá-la nos termos da decisão id 21277174. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. São José do Rio Claro – MT, 17 de abril de 

2020. (Assinado eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73951 Nr: 2910-25.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPSERV'S - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE 

SERVIÇOS DE SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE GONÇALVES 

IZIDORIO - OAB:13194/MT, JEANNE GRAPIGLIA MACHADO DA SILVA - 

OAB:23556/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, julgo procedente, em parte, a presente ação, tão somente, 

para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 1.735.274,99 (um 

milhão, setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e 

noventa e nove centavos) que deverá ser corrigido pelo IPCA-E e 

acrescido de juros moratórios de 6% ao ano desde a citação.Decaindo em 

parte considerável a pretensão inicial, praticamente a metade do que foi 

postulado, portanto caso de sucumbência recíproca, fica cada parte 

responsável pelos honorários advocatícios do seu patrono, rateando-se 

proporcionalmente as custas e despesas processuais nos termos do art. 

86 do CPC.Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-sePublique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000749-88.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ECOPLAN MINERACAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT12006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN MICHELS (REU)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto. Considerando a certidão disposta no ID 31336538, intime-se a parte 

autora, pessoalmente, para impulsionar o feito, em 48 horas, sob pena de 

extinção por abandono. São José do Rio Claro, 17 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000845-06.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MIX COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON BERNARDO DE SOUZA OAB - GO10185 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUBRIMAQ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto. Defiro o pedido das partes para suspensão do processo até a data 

de 16/01/2021, em decorrência do acordo formulado entre eles, momento 

em que a parte autora deverá impulsionar o feito, independentemente de 

intimação, sob pena de extinção do feito. São José do Rio Claro, 17 de 

abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000549-47.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDILCON SCHIMIDT MEDEIROS (REQUERENTE)

RAMAO DE JESUS MEDEIRO SCHIMITH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CONCEICAO SILVA OAB - MT24435/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES PETRYCOSKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO SENTENÇA Processo: 1000549-47.2019.8.11.0033. 

REQUERENTE: EDILCON SCHIMIDT MEDEIROS, RAMAO DE JESUS MEDEIRO 

SCHIMITH REQUERIDO: MARIA DE LOURDES PETRYCOSKI Vistos, Trata-se 

de ação de indenização por danos morais interposta por EDILÇON 

SCHIMIDT MEDEIROS e RAMÃO JESUS MEDEIROS SCHIMITH, contra 

MARIA DE LOURDES PETRYCOSKI, todos qualificados. Alegam os autores 

que foram contratados pela requerida para laborarem na fazenda de 

propriedade da requerida como como “empreiteiros” em junho de 2014, 

sendo ajustado previamente salário, condições de trabalho na fazenda, 

etc. O trabalho consistia em fazer os serviços gerais da fazenda, como 

derrubada de mata com moto serra, plantava capim, roçavam com foice, 

confecção de cercas, realizariam tudo que precisasse na propriedade 

rural. Contudo, durante o exercício de suas atividade laborais foram 

submetidos situação humilhante, desumana, análogo a escravidão, e ainda 

teriam sido presos injustamente, fincando reclusos por 8 dias por culpa 

exclusiva da requerida. Postularam assim o pagamento do valor de R$ 

130.000,00 (cento e trinta mil reais). Citada, a parte requerida apresentou 

contestação, suscitando, em sede de preliminar a incompetência deste 

juízo para processar e julgar o presente feito, em razão da matéria. É o 

resumo do necessário Fundamento e decido. Entendo que questão 

preliminar merece acolhida. Da narrativa exposta na exordial possível 

observar que o suposto ato danoso imputado à requerida esta relacionada 

a relação trabalhista a qual eram os autores submetidos. Observa-se que 

o autores visam ser ressarcidos pelos supostos atos degradantes que 

foram expostos durante a relação trabalhista, imputando que eram 

submetidos à situação análoga a de escravos. Evidente que causa de 

pedir refere-se diretamente à relação de trabalho, o que tem expressa 

previsão constitucional de julgamento perante a Justiça do Trabalho. A 

Constituição Federal dispõe que compete à Justiça do Trabalho processar 

e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, 

decorrentes da relação de trabalho. In verbis o art. 114, inciso VI, da 

Constituição Federal: “Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar 

e julgar: (...) VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, 

decorrentes da relação de trabalho (...)” Desse modo, é obrigatório 

reconhecer que, como a Constituição Federal não distingue as ações 

ajuizadas pelo trabalhador daquelas movidas contra ele, todas devem ser 

processadas na Justiça do Trabalho. Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO 

TRABALHO. JUSTIÇA COMUM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDA PELO 

EX-EMPREGADOR. DANOS MORAIS. SUPOSTO ATO DANOSO 

PRATICADO PELO EX-EMPREGADO. CAUSA DE PEDIR. DIRETA LIGAÇÃO 

COM A RELAÇÃO DE TRABALHO ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES. 1. 

A causa de pedir da ação de indenização movida pelo ex-empregador 

contra o ex-empregado, o envio de e-mails alegadamente desabonadores 

à honra da sociedade empresária, refere-se diretamente à relação de 

trabalho ou, mais exatamente, ao seu rompimento. 2. Nos moldes de 

expressa previsão constitucional, que não distingue as ações de 

indenização ajuizadas pelo trabalhador daquelas movidas contra ele, a 

Justiça do Trabalho é a competente para conhecer e julgar as causas 

relacionadas à reparação de danos materiais e morais, cuja causa de 

pedir decorra diretamente do estabelecimento, manutenção ou extinção da 

relação de trabalho, sendo desimportante se o trabalhador é o autor ou o 

réu. Precedentes da Segunda Seção. 3. Conflito conhecido para declarar 

competente a Justiça do Trabalho. (CC 135.845/DF, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 06/03/2018); CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. JUSTIÇA COMUM 

ESTADUAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CAUSA DE PEDIR. PEDIDO. ATOS ATRIBUÍDOS 

AO EMPREGADOR.PRECEDENTES. 1. Discute-se na presente demanda 

danos morais surgidos no íntimo da relação de trabalho em decorrência de 

atos imputados ao empregador em retaliação a empregada que noticia ser 

portadora de doença ocupacional.2. Compete à Justiça do Trabalho 

processar e julgar ação de indenização por danos morais cuja causa de 

pedir refira-se a atos supostamente cometidos pelo empregador durante o 

vínculo laboral e em decorrência da relação de trabalho havida entre as 

partes. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça do 

Trabalho.(CC 123.019/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 24/04/2013, DJe de 06/05/2013) AGRAVO 

REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA. INDENIZAÇÃO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. 

CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO PELOS SEUS 

PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ação de 

indenização por danos morais e materiais proposta por funcionário da 

Empresa CYBERLINXX S.A., porque o subordinado da presidência, 

Rodrigo, forneceu informações sigilosas da direção a terceiros. 2. 

Considerando que os fatos ensejadores do pleito indenizatório se 

desenrolaram no ambiente de trabalho e em decorrência de vínculo 

empregatício. O fato atrai a competência da justiça laboral para apreciá-lo. 

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de 

evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão 

agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do 

julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus 

próprios termos. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no CC 

141.448/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

28/10/2015, DJe de 04/11/2015). Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA desta 1ª Vara da Comarca de São José do 

Rio Claro para processar e julgar a ação e, com fundamento no artigo 485, 

inciso IV, c/c § 3º, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, arquive-se, com as 

anotações e baixas de estilo. São José do Rio Claro – MT, 17 de abril de 

2020. (Assinado eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000372-49.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR GOMES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº: 1000372-49.2020.8.11.0033 Tipo de Ação: Execução de 

Título Extrajudicial Exequente: Sicredi Centro Norte Executado: Valmir 

gomes de Souza Vistos etc. 1. Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) da 

parte autora para proceder ao recolhimento das custas e despesas 

processuais correspondentes à distribuição (Guias não arrecadas 

constantes do sistema), sob pena de cancelamento da distribuição e 

consequente extinção processual sem resolução de mérito. 2. 

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos. São José do Rio Claro, datado e assinado 

digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 1879 Nr: 10-65.2000.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCHIARGA TRANSPORTES E 

REPRESENTAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL BIACARDINI NETO - 

OAB:1746-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDJANE DANTAS PORFIRIO - 

OAB:6729/MT

 3. Ante o exposto, deixo de analisar a Exceção de Pré-Executividade, e, 

com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, 

RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do crédito tributário e, por 

consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL.Sem 

custas, nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80.Preclusa a via recursal, 
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certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, 

dando-se, inclusive, baixa na distribuição.Publicada com a inserção no 

Sistema Apolo. Dispensado o registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 2257 Nr: 298-13.2000.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIAPEC - AGROPECUÁRIA LTDA., LUA CHEIA 

AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ZANZARINI NETTO - 

OAB:9340/PR, Maria Lucia Zanzarini - OAB:18.606, MAURO DALARME 

- OAB:18606/PR, PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA - 

OAB:18.294 OAB/PR

 Vistos etc.

1. Diante do encerramento das atividades da Defensoria Pública nesta 

Comarca, nomeio em substituição como curadora especial da requerida 

Lua Cheia Agropecuária Ltda a advogada YAISSA ALEXANDRE 

BRAGAGNOLO, OAB/MT 24.723, cuja verba honorária será fixada em 

momento oportuno.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) do requerido Briapec 

Agropecuária Ltda, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

sobre o pedido de inclusão no feito da empresa Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets I, na qualidade 

de cessionária dos créditos do requerente.

b) Intime-se, pessoalmente, o(a) advogado(a) nomeado(a), para, em 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos, notadamente sobre o pedido de 

inclusão no feito da empresa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados Alternative Assets I, na qualidade de cessionária dos 

créditos do requerente.

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

Às providências, com urgência, porque se trata de processo afeto à 

metas de julgamentos estabelecidos pelo CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 2263 Nr: 304-20.2000.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA E JAMBISKI 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:240943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVIERA SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 Vistos etc. 1. (...) 2. Nos termos do artigo 526, § 1º do CPC, defiro o 

pedido de liberação parcial do valor depositado, somente no que tange ao 

valor incontroverso, especificamente, R$ 6.857,74 (seis mil oitocentos e 

cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos), conforme 

comprovante de fl. 255, permanecendo o valor remanescente depositado 

em juízo até julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença. 

Ainda, diante da divergência apontada pelas partes nos cálculos de fls. 

232-verso e 254-verso, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial 

para apuração de eventual valor remanescente e/ou diferença do valor 

devido, nos termos do artigo 524, § 2º do CPC. Por fim, no que tange ao 

pedido de inclusão da empresa cessionária dos créditos do ora executado 

no feito, determino a intimação do exequente para que se manifeste, nos 

termos do artigo 109, § 1º do CPC. 3. Cumpra a Secretaria as seguintes 

providências: (a) Intime-se a parte exequente, via DJe, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o pedido de inclusão no feito da 

empresa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados 

Alternative Assets I (fls. 265/266), na qualidade de cessionária dos 

créditos do ora executado. (b) Expeça-se alvará para transferência do 

valor incontroverso depositado, especificamente, R$ 6.857,74 (seis mil 

oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos) à conta 

bancária indicada à fl. 292. (c) Após, remetam-se os autos à Contadoria. 

(d) Em seguida, conclusos para análise da impugnação ao cumprimento de 

sentença de fls. 254/255.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000376-86.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR DONIZETE RIBEIRO OAB - SP109334 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000376-86.2020.8.11.0033 Tipo de Ação: Previdenciária / 

Aposentadoria por Idade Rural Requerente: Valdivino dos Santos 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Vistos etc. 1. 

Preliminarmente, defiro em favor da parte autora o benefício processual da 

Justiça Gratuita, ante do teor da declaração de pobreza e documentos que 

instruem a inicial. 2. Trata-se de Ação de Previdenciária objetivando a 

concessão do benefício previdenciário da aposentadoria por idade rural. 

3. Atentando para o disposto no artigo 334 do CPC, tem-se que a petição 

inicial preenche os requisitos essenciais e não é o caso de improcedência 

liminar do pedido. Deixo, todavia, de encaminhar os autos ao CEJUSC para 

que seja designada sessão de mediação e conciliação, a teor do art. 334, 

do CPC, ante a impossibilidade de autocomposição em lides 

previdenciárias. Designo, por isso, desde logo, audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12 (doze) de agosto de 2020, às 13h30min. 4. 

Cumpra a Secretaria as seguintes providências: a) Intime-se, via DJe, 

o(a/s) patrono(a/s) da parte autora do teor desta decisão, bem como da 

audiência designada, para a qual deverá trazer suas testemunhas 

independentemente de intimação. b) Intime-se a parte autora para prestar 

depoimento pessoal, constando do mandado as advertências do art. 385, 

§ 1º, do CPC (Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento 

pessoal e advertida da pena de confesso, não comparecer ou, 

comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena.). c) Cite-se 

eletronicamente o Instituto Requerido, na pessoa do Procurador-Chefe 

junto a Autarquia Federal (Lei nº 10.910/2004) para, querendo, oferecer 

contestação, no prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar de sua intimação 

pessoal (CPC/2015, arts. 183, 230), sob pena de revelia (CPC/2015, art. 

344), bem como para comparecer na audiência. d) Apresentada a 

contestação, intime-se o patrono da requerente para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação e/ou requerer o que entender 

de direito; e) Após, conclusos. São José do Rio Claro, datado e assinado 

digitalmente. Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001224-10.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARRILHO MARTINEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CESAR ZARDO OAB - MT26669/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto. Intime-se a parte recorrida para contrarrazões recursais, no prazo 

legal e, após, encaminhe-se à Turma Recursal. São José do Rio Claro, 17 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000719-53.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE TURRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA TIMIDATI STELA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Inexistindo informações acerca de bens passíveis de penhora da parte 

executada, não há previsão legal na normativa dos Juizados Especiais 

para suspensão do feito para busca de ativos, mormente porque as 

pesquisas, Renajud e BacenJud restaram frustradas e o decurso de 

prazo de intimação da parte executada para pagamento do débito ou 

nomeação de bens à penhora resultou em inércia da devedora, forçoso a 

extinção do feito sem resolução do mérito. Isso posto, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 53, §4º, da 

Lei nº. 9.099/95. Expeça-se certidão de crédito em favor do exequente, no 

termos do Enunciado n. 75 do Fonaje. Sem custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Arquivem-se. 

São José do Rio Claro /MT, 17 de abril de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000574-94.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

M T CASSOL - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO APARECIDO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto, Tendo em vista a informação de ID 30875777, extingo o feito, por 

satisfação, nos termos do artigo 924, inciso I do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro-MT, 17 DE ABRIL DE 2020. (Assinado 

Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 18/2020-DF-VR

O Doutor Ivan Lucio Amarante, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, 

no uso de suas atribuições legais,

 Considerando o Decreto de Lei Municipal de nº 005/2020 de 15 Janeiro de 

2020;

 Considerando que na data de 13 de maio comemora-se o Aniversário da 

Emancipação Politica do Município de Vila Rica;

 R E S O L V E:

 Art. 1º Suspender o expediente forense nesta Comarca, no dia 13 de 

maio de 2020 ( quarta-feira);

 Parágrafo único - suspender os prazos processuais que se iniciam ou se 

findem na referida data ficando os mesmos prorrogados para o primeiro 

dia útil seguinte.

 P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

 Vila Rica - MT, 17 de abril de 2020.

 Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001133-66.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar as partes da audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 04/02/2021, às 15h30min (horário oficial 

de Mato Grosso). Vila Rica/MT, 17 de abril de 2020. RAIRA DIAS ABREU 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001134-51.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BORGES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar a parte --- da audiência de --- designada para 

o dia ---- às --- Horas-MT. Vila Rica/MT, 17 de abril de 2020. RAIRA DIAS 

ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001061-79.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar as partes da audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 06/04/2021, às 17h00min (horário oficial 

de Mato Grosso). Vila Rica/MT, 17 de abril de 2020. RAIRA DIAS ABREU 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000132-12.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))
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GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar a parte --- da audiência de --- designada para 

o dia ---- às --- Horas-MT. Vila Rica/MT, 17 de abril de 2020. RAIRA DIAS 

ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001132-81.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LORMINO JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar as partes da audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 06/04/2021, às 16h00min (horário oficial 

de Mato Grosso). Vila Rica/MT, 17 de abril de 2020. RAIRA DIAS ABREU 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001036-66.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

GUIMAR DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARCANJO DIAS BERNARDO OAB - TO8644 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE ARAGUAINA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1001036-66.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intime-se a Parte Requerente para 

cumprir o requerido pelo Ministério Público no id 30866729, no prazo de 15 

(quinze dias). Vila Rica/MT, 17 de abril de 2020 RAIRA DIAS ABREU 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000172-28.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE ELIAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS OAB - SP193650 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000172-28.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intime-se a parte Requerente para se 

manifestar quanto a contestação de id 26139541, no prazo legal. Vila 

Rica/MT, 17 de abril de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria 

SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000693-07.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MAIA SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO LIMA OAB - GO8394 (ADVOGADO(A))

EDIVAN PABLO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT25798/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Vila Rica (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000693-07.2018.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimar 

o(a) parte autora para recolher a diligência do oficial de justiça nos termos 

do provimento 07/2017 - CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de 

informações concernentes à diligência, deverá entrar em contato 

telefônico com a gestora geral (responsável pelo devido cadastramento e 

manutenção do sistema) no telefone (66) 35541603- ramal 210. Vila 

Rica/MT, 17 de abril de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria 

SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000701-81.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON JOSE NAVES (EXECUTADO)

EDSON JOSE NAVES - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000701-81.2018.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimar 

o(a) parte autora para recolher a diligência do oficial de justiça nos termos 

do provimento 07/2017 - CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de 

informações concernentes à diligência, deverá entrar em contato 

telefônico com a gestora geral (responsável pelo devido cadastramento e 

manutenção do sistema) no telefone (66) 35541603- ramal 210. Vila 

Rica/MT, 17 de abril de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria 

SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000096-67.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ZELIA LEONCIO DE FRANCA OAB - 001.448.815-94 (REPRESENTANTE)

ARCANJO DIAS BERNARDO OAB - TO8644 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000096-67.2020.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: apresentar a impugnação à 

contestação, caso queira, dentro do prazo legal. Vila Rica/MT, 17 de abril 

de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA 

CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000247-33.2020.8.11.0049
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Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR RIBAS OAB - MT2793/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000247-33.2020.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: manifestar-se nos autos acerca da 

petição anexa. Vila Rica/MT, 17 de abril de 2020 RAIRA DIAS ABREU 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000237-86.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO D ARC SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar a parte autora para apresentar a impugnação à 

contestação, caso queira, dentro do prazo legal. Vila Rica/MT, 17 de abril 

de 2020. RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA 

CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000751-73.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BUENO HILARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar as partes da audiência de instrução designada 

para o dia 12/05/2020 às 08h30min Horas-MT. Vila Rica/MT, 28 de janeiro 

de 2020. RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA 

CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000256-92.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ERIDETE LUCIANA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARCANJO DIAS BERNARDO OAB - TO8644 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000256-92.2020.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intimar a parte autora para caso 

queira, apresente nos autos a impugnação à contestação, dentro do prazo 

legal. Vila Rica/MT, 17 de abril de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de 

Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000731-82.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FELISBELA FIGUEIREDO WANDERLEY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar as partes da audiência instrutória designada 

para o dia 05/05/2020 às 09h30min Horas-MT. Vila Rica/MT, 28 de janeiro 

de 2020. RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA 

CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000730-97.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA RIBEIRO COELHO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar as partes da audiência de instrução designada 

para o dia 12/05/2020 às 09h30min Horas-MT. Vila Rica/MT, 28 de janeiro 

de 2020. RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA 

CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000724-90.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR MORETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar as partes da audiência de instrução designada 

para o dia 07/05/2020 às 08h00min Horas-MT. Vila Rica/MT, 28 de janeiro 

de 2020. RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA 

CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000745-66.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE SCHAUFELBERGER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar as partes da audiência instrutória designada 

para o dia 12/05/2020 às 09h00min Horas-MT. Vila Rica/MT, 28 de janeiro 

de 2020. RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA 

CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000126-05.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELA MONICA DE BARROS PRADO (REQUERENTE)

ORIMAR GONCALVES CORREIA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO OAB - MT22315/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENEDITO TAVARES ZANFORLIN (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000126-05.2020.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intimar o(a) parte autora para 

recolher a diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 

- CGJ, tendo em vista que a guia e comprovante apresentados ID 

29653394 referem-se as custas de distribuição da carta precatória. 

Havendo dúvidas acerca de informações concernentes à diligencia, 

deverá entrar em contato telefônico com a gestora geral (responsável pelo 

devido cadastramento e manutenção do sistema). Vila Rica/MT, 17 de abril 

de 2020 MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA Gestor(a) de Secretaria 

SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000002-56.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERMICE FREITAS LIMA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000002-56.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça. Vila Rica/MT, 17 de 

abril de 2020 MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA Gestor(a) de 

Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000569-87.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY COSTA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000569-87.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora, para 

querendo, apresente impugnação à contestação dentro do prazo de 15 

(quinze) dias. Vila Rica/MT, 17 de abril de 2020 MIRELLY CRISTINE 

MOREIRA JACOBINA Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000011-18.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - SP0196461A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO FERREIRA (EXECUTADO)

GUILMAR FERREIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000011-18.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar o(a) parte autora para 

recolher a diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 

- CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefônico com a gestora geral 

(responsável pelo devido cadastramento e manutenção do sistema). Vila 

Rica/MT, 17 de abril de 2020 MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA 

Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-49.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SHIC CENTER COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA REZENDE VILELA OAB - MT25237-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEIDE FERREIRA REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DESPACHO Processo: 

1000578-49.2019.8.11.0049. REQUERENTE: SHIC CENTER COMERCIO DE 

CALCADOS EIRELI - ME REQUERIDO: SIRLEIDE FERREIRA REIS A 

reclamante requereu a busca de endereço da parte reclamada pelos 

sistemas disponíveis no Juízo. Assim, proceda-se com a busca do 

endereço via sistema BACENJUD. Com o aporte das informações, 

manifeste a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. Sem manifestação, arquive-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36060 Nr: 1613-79.2014.811.0035

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Florestan Berestinas - 
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OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com essas considerações, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, extinguindo o processo 

com resolução do mérito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, tendo em vista que não restou 

configurada a má-fé na atuação do Ministério Público, conforme prevê o 

artigo 18 da Lei 7.347/85, aplicado subsidiariamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 57585 Nr: 1565-81.2018.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iguaçu Maquinas Agrícolas LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Zanon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4856, Leya Souza da Cruz - OAB:8398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO ANTUNES BRANDAO 

FILHO - OAB:5934/O

 (...) 8. Assim, por serem a partes capazes e estarem devidamente 

representadas, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes, 

extinguindo-se o feito com resolução do mérito, com base no art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

10. Custas conforme pactuado, não havendo previsão, serão divididas 

igualmente, com a ressalva do §3º do art. 90 do CPC. Honorários 

advocatícios conforme pactuado, não havendo previsão, compensados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35714 Nr: 1441-40.2014.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elis Regina Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Processo analisado em regime de teletrabalho, conforme 

Portaria-Conjunta n.249 de 18 de março de 2020, do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Vistos.

 Considerando a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada 

pelo executado, abra-se vista dos autos à parte exequente para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, volvam-me conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36310 Nr: 1739-32.2014.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Luciano Boabaid Bertazzo - OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Tendo em vista o desinteresse do autor na expedição de carta 

precatória, suspenda-se os atos.

2. Em continuidade, EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão do 

veículo identificado na inicial, a ser cumprido no endereço informado às 

fls. 57: Av. Sete de Setembro, 452, Alto Garças - MT, 78770-000.

3. Cumpra-se. Às providencias.

 Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37004 Nr: 2219-10.2014.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thyago Ferreira Neves dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - OAB:3884, 

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - OAB:OSB/SP 31.618, 

TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o processo, com resolução 

do mérito, nos termos dos art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para CONFIRMAR a liminar concedida (ref. 17), e CONSOLIDAR a posse 

plena e exclusiva do veículo descrito na inicial, no patrimônio do autor, 

para o fim exclusivo de vendê-lo, judicial ou extrajudicialmente, mas nunca 

por preço vil, sob pena de cometer abuso de direito, aplicando produto 

arrecadado para liquidação da dívida, entregando à parte devedora o 

saldo apurado, se houver.

 Fica autorizada, consequentemente, a venda extrajudicial do referido bem 

de conformidade com o art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, alterado pelo art. 

101, da Lei nº 13.043/2014. Se o vencedor preferir a venda judicial deverá 

fazê-la observando o disposto no artigo 730 do Código de Processo Civil.

Proceda-se a baixa de eventuais restrições judiciais realizadas no 

prontuário do veículo, via sistema RENAJUD.

OFICIE-SE ao DETRAN, comunicando que a parte autora está autorizada a 

proceder à transferência a terceiros que indicar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37747 Nr: 398-34.2015.811.0035

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B/MT

 (...) 6. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, porquanto, houve a perda superveniente do objeto da 

pretensão inicial, vez que a tutela pretendida foi alcançada, antes mesmo 

da triangularização processual.

7. Condeno a autora ao pagamento de eventuais custas pendentes, nos 

termos do art. 90, caput, do CPC, entretanto, suspendo a sua exigibilidade, 

por ser beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, do CPC). Sem 

honorários advocatícios, vez que não restou formada a relação 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38968 Nr: 837-45.2015.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVMFDIEDCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Primeiramente, indefiro o pedido formulado às fls. 76, haja vista que 
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foram realizadas as pesquisas requisitadas, entretanto, não se encontrou 

endereço diverso daqueles em que restaram infrutíferas as diligências.

 2. Assim, INTIME-SE a parte Autora, pessoalmente, e por seu procurador, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, impulsione o feito, requerendo o 

que de direito, sob pena de extinção de extinção do feito por abandono, 

nos termos do art. 485, inciso IIII, do Código de Processo Civil.

 3. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e VOLTEM conclusos para 

sentença de extinção.

Cumpra-se. Às providencias.

 Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41873 Nr: 297-60.2016.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Borges Garcia-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530/MT., ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 

020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilma Avelino dos Santos - 

OAB:6209/MT, Eliane Avelino dos Santos - OAB:

 (...) Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para, CONFIRMAR a 

liminar concedida (ref. 5), e CONSOLIDAR a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do veículo descrito na inicial, no patrimônio do autor, para o fim 

exclusivo de vendê-lo, judicial ou extrajudicialmente, mas nunca por preço 

vil, sob pena de cometer abuso de direito, aplicando produto arrecadado 

para liquidação da dívida, entregando à parte devedora o saldo apurado, 

se houver.

 Fica autorizada, consequentemente, a venda extrajudicial do referido bem 

de conformidade com o art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, alterado pelo art. 

101, da Lei nº 13.043/2014. Se o vencedor preferir a venda judicial deverá 

fazê-la observando o disposto no artigo 730 do Código de Processo Civil.

Proceda-se a baixa de eventuais restrições judiciais realizadas no veículo, 

via sistema RENAJUD.

OFICIE-SE ao DETRAN, comunicando que a parte autora está autorizada a 

proceder à transferência a terceiros que indicar.

Preclusa as vias recursais, determino a expedição de alvará eletrônico, 

para liberação do valor depositado nos autos, em favor da parte 

REQUERIDA, devendo ser intimada para apresentar os dados bancários 

para liberação das quantias, bem como para retirar a carga não perecível 

apreendida com o bem, se ainda não o fez, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43635 Nr: 969-68.2016.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE PINTO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 1. Trata-se de pedido de requisição de informações formulado pela 

parte Exequente, a fim de obter possíveis endereços da parte Executada, 

via sistemas informatizados.

2. Considerando que a parte autora demonstrou ter exaurido os meios 

disponíveis para averiguar o endereço da parte requerida ou pelo menos 

aquelas que estavam ao seu alcance, em consonância com os princípios 

da razoável duração do processo, da efetividade dos direitos postulados 

em juízo e da cooperação, DEFIRO o pedido formulado, para consulta aos 

sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça (RENAJUD, INFONJUD e SIEL 

– no caso de pessoa física), devendo ser observado os dados 

constantes na qualificação inicial.

 2.1. Saliento, desde já, que restará inviabilizada a consulta na hipótese de 

não ter sido indicado o CPF/CNPJ da parte executada nos autos.

3. Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados nos autos, EXPEÇA-SE novo mandado de CITAÇÃO, 

PENHORA e AVALIAÇÃO, nos termos do despacho inicial, a fim de que 

seja cumprido no endereço ainda não diligenciado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46215 Nr: 168-21.2017.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Fraga da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:151486, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - 

OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 (...) 3. ISTO POSTO, considerando que o pedido do autor possui amparo 

legal, DEFIRO o requerimento de conversão do feito em ação de execução 

por quantia certa.

 4. Anotações e alterações necessárias, inclusive junto ao Distribuidor.

 5. CITE(M)-SE a(s) parte(s) executada(s), para, no prazo de 3 (três) dias, 

pagar(em) a dívida (art. 829 do CPC), advertindo-a(s) de que o prazo para 

oferecer embargos à execução é de 15 (quinze) dias, contados da data 

da juntada aos autos do mandado/carta de citação, salvo no caso de 

cônjuges ou de companheiros, quanto será contado a partir da juntada do 

último, e independentemente de prévia segurança do juízo (arts. 914 e 915 

do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46982 Nr: 511-17.2017.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Valdair Brandão de Vargas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 O autor pugnou pela juntada de instrumento de protesto para que fosse 

comprovada a mora, todavia, não colacionou referido documento aos 

autos.

Assim, INTIME-O, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, traga aos autos 

referido documento, sob pena de extinção do processo por ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo (art. 485, inciso IV, CPC).

 Cumpra-se. Às providências.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 54351 Nr: 501-36.2018.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laureci Ferreira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, ajuizada por BANCO 

ITAUCARD S/A, em desfavor de LAURECI FERREIRA MARTINS, visando, 

liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na inicial e ao final, a 

consolidação da posse e propriedade em seu nome.

 2. No curso da ação, antes da citação da parte requerida, o credor 

fiduciário manifestou desinteresse no prosseguimento da ação, pugnando 

pela homologação da desistência e arquivamento do feito.
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 É o relatório. Fundamento e Decido.

3. Em decorrência do princípio da disponibilidade processual, a desistência 

consiste na abdicação expressa da posição processual, alcançada pelo 

polo ativo após o ajuizamento da ação.

4. Consigna-se que, a desistência da ação pode ser apresentada até a 

sentença (art. 485, §5º do CPC). O que irá diferenciá-la será o momento 

processual em que será solicitada, ou seja, antes da resposta do réu ou 

após a resposta.

5. No caso em tela, o pedido de desistência da ação antecede à 

apresentação de resposta do réu, sendo dispensada, portanto, a 

anuência do requerido.

 6. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência da ação na forma 

requerida e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, para que surta seus jurídicos e legais efeitos (art. 200, CPC).

7. Eventual penhora/arresto efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o 

necessário. Revogo a liminar deferida. Recolha-se eventuais mandados.

8. Eventuais custas processuais serão suportadas pela parte requerente, 

a teor do art. 90, caput, do CPC. Sem honorários advocatícios, porquanto, 

não foi triangularizada a relação processual.

9. Publique. Intime. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

10. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 56361 Nr: 1127-55.2018.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR PIRES DO SACRAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O, Patrícia Biondo - OAB:51346/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 (...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o processo, com 

JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO, nos termos dos arts. 

487, inciso I e 356, inciso II, do Código de Processo Civil, para 

CONSOLIDAR a posse plena e exclusiva do veículo - Modelo Saveiro 

Cross 1.6 CD, marca Volkswagen, ano/modelo 2015/2016, cor vermelha 

flash, chassi 9BWJL45U9GP019958, renavam nª 01057846632, placa GO 

PQH-9317 -, no patrimônio do autor, para o fim exclusivo de vendê-lo, 

judicial ou extrajudicialmente, mas nunca por preço vil, sob pena de 

cometer abuso de direito, aplicando produto arrecadado para liquidação da 

dívida, entregando à parte devedora o saldo apurado, se houver.

 Fica autorizada, consequentemente, a venda extrajudicial do referido bem 

de conformidade com o art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, alterado pelo art. 

101, da Lei nº 13.043/2014. Se o vencedor preferir a venda judicial deverá 

fazê-la observando o disposto no artigo 730 do Código de Processo Civil.

Proceda-se a baixa de eventuais restrições judiciais realizadas no 

prontuário do veículo, via sistema RENAJUD.

OFICIE-SE ao DETRAN, comunicando que a parte autora está autorizada a 

proceder à transferência a terceiros que indicar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 57633 Nr: 1579-65.2018.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Ante a infrutuosidade da busca e apreensão no endereço indicado 

incialmente, em atendimento ao requerimento de fls. 45, RETIFIQUE-SE o 

mandado de busca e apreensão, a fim de que seja cumprido no endereço 

indicado pelo autor, a saber: Rua Coronel Antônio João, nº 285, Alto 

Garcas/MT – CEP 78770-000.

2. Cumpra-se. Às providencias.

 Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 58247 Nr: 1805-70.2018.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria dos Santos Bernardes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:OAB/GO 31743A, HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:72640A, WELSON 

GASPARINI JUNIOR - OAB:OAB/SP 116196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, ajuizada por BV 

FINANCEIRA S/A, em desfavor de MARIA DOS SANTOS BERNADES, 

visando, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na inicial e ao 

final, a consolidação da posse e propriedade em seu nome.

 2. No curso da ação, antes da citação da parte requerida, o credor 

fiduciário manifestou desinteresse no prosseguimento da ação, pugnando 

pela homologação da desistência e arquivamento do feito.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

3. Em decorrência do princípio da disponibilidade processual, a desistência 

consiste na abdicação expressa da posição processual, alcançada pelo 

polo ativo após o ajuizamento da ação.

4. Consigna-se que, a desistência da ação pode ser apresentada até a 

sentença (art. 485, §5º do CPC). O que irá diferenciá-la será o momento 

processual em que será solicitada, ou seja, antes da resposta do réu ou 

após a resposta.

5. No caso em tela, o pedido de desistência da ação antecede à 

apresentação de resposta do réu, sendo dispensada, portanto, a 

anuência do requerido.

 6. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência da ação na forma 

requerida e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, para que surta seus jurídicos e legais efeitos (art. 200, CPC).

7. Eventual penhora/arresto efetivados nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o 

necessário. Revogo a liminar deferida. Recolha-se eventuais mandados.

8. Eventuais custas processuais serão suportadas pela parte requerente, 

a teor do art. 90, caput, do CPC. Sem honorários advocatícios, porquanto, 

não foi triangularizada a relação processual.

9. Publique. Intime. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

10. Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-179 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI

Processo Número: 1000134-47.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATHAN LOPES NASCIMENTO (TESTEMUNHA)

DAMIAO ANTONIO DA SILVA (TESTEMUNHA)

LUCAS FERREIRA SOARES (TESTEMUNHA)

RODRIGO CESAR PEREIRA LEAL (TESTEMUNHA)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
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(AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR ERICK DA SILVA BATISTA (REU)

ALEXANDRE INACIO DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES OAB - MT0003402A 

(ADVOGADO(A))

LEILIANE ABREU DIAS OAB - TO3291 (ADVOGADO(A))

ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT15694/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico para que surta seus 

efeitos legais, servindo esta para fins de intimação dos advogados da 

parte ré, da Audiência designada para 15 de maio/2020, às 14h (horário 

MT), no Fórum local.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36759 Nr: 310-82.2016.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil Kohlrausch, ELBER HENRIQUE 

IRGANG, Loiva Ana Kohlrausch Kok, Guilherme Kok, Romeu Kohlrausch, 

DANIELA TURCHETTI IRGANG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO RAYES SAKR - 

OAB:40832, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - OAB:6.005A/MT, 

Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 Homologo o acordo celebrado entre as partes e determino a suspensão 

do processo pelo período de 1 (um) ano.

 Findo o prazo, sem manifestação do exequente, os autos permanecerão 

no arquivo provisório, porém, o prazo prescricional retomará o seu curso.

Arquive-se provisoriamente o feito, com as devidas anotações para fins 

de relatório estatístico.

 Fluídos 5 (cinco) anos do retorno do prazo prescricional, intimem-se as 

partes para a manifestação prévia do § 5º do art. 921 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49190 Nr: 1659-52.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robison Junio Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS VICENTE MUSA ABED 

- OAB:22668/MS

 Diante da sentença transitada em julgado, proferida nos autos de 

Exceção de Litispendência n° 871-04.2019.811.0092, código 54157, 

conforme cópia ref.30, que extinguiu o presente feito sem julgamento de 

mérito nos termos do art. 485, V, do Novo CPC, c/c art. 3º do CPP. 

DETERMINO o arquivamento definitivo deste processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34660 Nr: 468-74.2015.811.0092

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETH - Bioenergia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL MÁQUINAS AGRÍCOLAS E 

TRANSPORTES –EIRELI–ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CELSO FONSECA 

PUGLIESE - OAB:155.105/SP, Nahíma Müller - OAB:235.630/SP, 

RAFAEL D´ERRICO MARTINS - OAB:297401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação Cautelar de Sustação de Protesto movida por Brenco 

em face de Brasil Máquinas Agrícolas e Transportes.

A liminar foi deferida, sendo determinada a sustação do protesto indicado 

na inicial.

A ré foi citada e não contestou o pedido.

ANTE O EXPOSTO, diante da revelia da parte ré, julgo procedente o pedido 

para confirmar a liminar e manter a sustação do protesto, até decisão final 

da causa principal, ficando extinto o processo, com julgamento do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC.

Indefiro o pedido de levantamento da caução, uma vez que tal situação 

somente será analisada após o julgamento da ação principal, que discute a 

inexigibilidade do débito e o cancelamento do protesto.

Condeno a parte ré no pagamento e/ou ressarcimento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% sobre o 

valor da causa.

Transitada em julgado, traslade-se cópia desta sentença para os autos 

principais e após arquivem-se.

P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49254 Nr: 1687-20.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ZIP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:8974 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o executado foi citado via edital, nomeio curador 

especial a eles na pessoa do Dr. Edson Roberto Castanho OAB/MT 

8.825-A, para patrocinar a defesa do executado em juízo, nos termos do 

art. 72, I, do NCPC. Os honorários advocatícios serão arbitrados na 

prolação da sentença.

 Intime-o da presente nomeação, bem como para no prazo de 10 dias, 

manifestar-se no presente feito.

Após, venham os autos conclusos para apreciar o pedido de prisão civil 

do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49442 Nr: 1735-76.2018.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão de Ref. 31, determino nova tentantiva de contato com a 

Delegacia de Polícia de Coruripe-AL (82)3273-2423, para

obtenção do e-mail para envio do mandado de prisão em desfavfor do 

executado.

Ademais, aguarde-se o seu devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36659 Nr: 277-92.2016.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANIRA MARTINS PEREIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Garcia Gomes 

Narcizo Alves - OAB:8.638, Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT, Jayson Fernandes Negri - OAB:11.397-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os pedidos contidos na Ref. 57, para determinar a correção da 

autuação, fazendo constar “Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO” como o nome da ação, bem como a CORREÇÃO dos polos 

processuais, passando a constar como exequente Dejanira Martins 

Pereira de Melo e como executado Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS).

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 
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dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 

do Novo Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor da condenação, conforme dispõe o artigo 

85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil.

Não proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do 

Novo Código de Processo Civil.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36842 Nr: 333-28.2016.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joraci Carvalho de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18606/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os pedidos contidos na Ref. 62, para determinar a correção da 

autuação, fazendo constar “Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO” como o nome da ação, bem como a CORREÇÃO dos polos 

processuais, passando a constar como exequente Joraci Carvalho de 

Lima e como executado Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 

do Novo Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor da condenação, conforme dispõe o artigo 

85, § 7º, do Novo Código de Processo Civil.

Não proposta a impugnação ou renunciando o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do 

Novo Código de Processo Civil.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36795 Nr: 321-14.2016.811.0092

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deuzânia Marques Vilela Alves 

- OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO CLARIMUNDO DE 

RESENDE NETO - OAB:26885

 Diante do exposto, acolho a exceção de pré executividade apresentada, 

para determinar a extinção do cumprimento de sentença, com Resolução 

do Mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Transitada 

em julgado, arquivem-se.P.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41378 Nr: 748-74.2017.811.0092

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DGP, PWFP, RdMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCDAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO PREVIATTI - 

OAB:213-B

 Trata-se de pedido de restituição de bem apreendido.

 Parecer ministerial favorável ao pleito.

O pedido foi deferido.

Após tal deferimento, foi constatado que referido bem apreendido não 

pertencia a pessoa requerente. Assim, tal objeto foi restituído ao seu real 

proprietário.

É o relatório. DECIDO.

Considerando que a medida visava tão somente a restituição do bem 

apreendido, entendo que com o implemento da diligência, há nítida perda 

de interesse processual superveniente.

Esclareço as partes que eventual discussão a respeito de débitos 

oriundos de taxas e impostos de referido bem, devem ser discutidos em 

ação própria e não dentro do presente incidente.

Ante o exposto, declaro extinto o presente incidente, ante a perda do 

objeto.

P.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38465 Nr: 1223-64.2016.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Justiça Publica do Estado de São Paulo - SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:8974 A/MT

 Devolva-se a precatória à origem.

Citação

Citação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1000422-92.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA APARECIDA ALVES GOUVEIA (VÍTIMA)

DELEGACIA DE POLÍCIA DE ALTO TAQUARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES APARECIDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO DE 15 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FABIO ALVES CARDOSO 

PROCESSO n. 1000422-92.2020.8.11.0092 Valor da causa: R$ 0,00 

ESPÉCIE: [Contra a Mulher]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: DELEGACIA DE 

POLÍCIA DE ALTO TAQUARI Endereço: RUA FRANCISCO MENDES DE 

MORAES, 1491, CISC, CENTRO, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

Nome: VANIA APARECIDA ALVES GOUVEIA Endereço: AVENIDA 

MACÁRIO SUBTIL DE OLIVEIRA - ANEXO OFICINA, 0, AO LADO 

FARMÁCIA DO GUSTAVO - 6699639-5990, CENTRO, ALTO TAQUARI - MT 

- CEP: 78785-000 POLO PASSIVO: Nome: MOISES APARECIDO DA SILVA 

Endereço: Local incerto e nãos sabido. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO e CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, a cerca das Medidas Protetivas 

de Urgência Aplicadas em seu desfavor, bem como da decisão que segue 

abaixo, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

DECISÃO: Trata-se de Medidas Protetivas de Urgência encaminhadas pela 

autoridade policial desta comarca, em obediência ao disposto no art. 12, III, 

da Lei 11.340/06, a pedido da ofendida VANIA APARECIDA ALVES DA 

SILVA, visando à imposição de restrições a seu agressor MOISÉS 

APARECIDO DA SILVA. A vítima alega que “na data de 12/04/2020, por 

volta das 09h00, seu marido após o uso de bebidas alcoólicas proferiu 

várias ofensas verbais contra sua pessoa, sendo ainda que foi agredida 

fisicamente com uma cadeira a qual o suspeito ficou batendo contra sua 

cabeça, vindo a interromper as agressões somente após a intervenção de 

seus filhos.” Diante disso, requereu Medidas Protetivas. É o relatório. 

DECIDO. As medidas protetivas previstas na Lei 11.340/06 (Lei Maria da 

Penha) são justificadas pela conduta violenta do agressor no âmbito 

doméstico e familiar contra mulher, e necessárias para inibir a 

continuidade dos atos e evitar o contato entre as partes. A violência pode 

ser física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral. No caso em tela, 

diante das declarações narradas acima, verifico que a situação indica 

sério risco à integridade da ofendida, reclamando urgência e pronto 

atendimento judicial. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido formulado na peça 

inicial para, com fulcro no art. 22 da Lei 11.340/06, aplicar ao agressor as 

seguintes medidas protetivas, com prazo de eficácia de 1 (um) ano - 
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afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 

(penal) - proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das 

testemunhas, devendo ser mantida uma distância mínima de 100 (cem) 

metros; (penal) - proibição de contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação; (penal) - proibição de 

frequentação da residência da ofendida, a fim de preservar a sua 

integridade física e psicológica; (penal) - comparecimento do agressor a 

programas de recuperação e reeducação; (penal) e - acompanhamento 

psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em 

grupo de apoio. (penal) Por sua vez, com base no art. 23 da Lei 11.340/06, 

aplico as seguintes medidas em favor da ofendida: - encaminhamento da 

ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de 

proteção ou de atendimento; OFICIE-SE à Autoridade Policial, a fim de que, 

nos termos do art. 10, parágrafo único, da Lei 11.340/06, fiscalize o 

atendimento às providências ora determinadas, tomando as medidas legais 

cabíveis em caso de descumprimento pelo suspeito. OFICIE-SE à Equipe de 

Proteção Social Especial do Município para inclusão do agressor a 

programas de recuperação e reeducação, além de acompanhamento 

psicossocial, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio. 

CITE-SE e INTIME-SE o agressor dos termos da ação e das medidas 

deferidas, advertindo-o que o descumprimento injustificado caracteriza 

crime e pode ensejar a decretação de sua prisão preventiva, nos termos 

dos artigos 20 e 24-A da Lei nº 11.340/06 c/c artigo 313, inciso III, do 

Código de Processo Penal. Fica desde já autorizada a requisição de força 

policial para garantir a efetividade das medidas, em caso de necessidade. 

Diante da ausência de Defensoria Pública na Comarca, nomeio 

advogado(a) para defender os interesses jurídicos da ofendida (Art. 28 da 

Lei Maria da Penha), na pessoa do(a) Dr.(a) Edson Roberto Castanho. 

Arbitro honorários no valor equivalente a 1 (UMA) URH, a serem 

custeados pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão. 

INTIME-SE a vítima e seu advogado(a). INTIME-SE o Ministério Público. 

Aguarde-se o prazo recursal de 5 (cinco) ou 15 (quinze) dias, conforme 

se trate de deferimento de medida protetiva de natureza penal (apelação) 

ou cível (agravo de instrumento), respectivamente. Decorrido o prazo 

recursal em branco, arquivem-se os autos, trasladando-se cópia desta 

decisão para o Inquérito Policial, Ação Penal ou Cível correspondente. 

Esclareço que caso seja necessário revogar a medida protetiva antes do 

prazo de eficácia (1 ano) ou sendo imprescindível sua prorrogação, o 

pedido será realizado diretamente nos autos do inquérito policial, ação 

penal ou cível onde se efetivou a juntada de cópia da decisão. SEM 

CUSTAS. Cópia desta decisão servirá como Ofício/Mandado/Carta 

Precatória.CUMPRA-SE COM URGÊNCIA." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

descumprimento injustificado caracteriza crime e pode ensejar a 

decretação de sua prisão preventiva 2. O prazo recursal de 5 (cinco) ou 

15 (quinze) dias, conforme se trate de deferimento de medida protetiva de 

natureza penal (apelação) ou cível (agravo de instrumento), 

respectivamente. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

RHAYNNER JUNIO COSTA SANTOS, digitei. ALTO TAQUARI, 17 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-179 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI

Processo Número: 1000134-47.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATHAN LOPES NASCIMENTO (TESTEMUNHA)

DAMIAO ANTONIO DA SILVA (TESTEMUNHA)

LUCAS FERREIRA SOARES (TESTEMUNHA)

RODRIGO CESAR PEREIRA LEAL (TESTEMUNHA)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR ERICK DA SILVA BATISTA (REU)

ALEXANDRE INACIO DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES OAB - MT0003402A 

(ADVOGADO(A))

LEILIANE ABREU DIAS OAB - TO3291 (ADVOGADO(A))

ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT15694/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000134-47.2020.8.11.0092. AUTOR: 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

TESTEMUNHA: RODRIGO CESAR PEREIRA LEAL, LUCAS FERREIRA 

SOARES, DAMIAO ANTONIO DA SILVA, JHONATHAN LOPES 

NASCIMENTO REU: ALEXANDRE INACIO DOS SANTOS, VITOR ERICK DA 

SILVA BATISTA I – Apresentada resposta à acusação, verifico que as 

preliminares alegadas se confundem com o mérito da causa, e não 

restaram evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

artigo 397 do CPP. Razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA. II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

15/05/2020, às 14 horas (Horário MT). III – Intimem-se e/ou requisitem-se, 

o(s) acusado(s) e as testemunhas arroladas pelas partes, expedindo-se 

carta precatória para inquirição ou interrogatório aos que residirem fora da 

Comarca. IV – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa. ALTO 

TAQUARI, 15 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-179 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI

Processo Número: 1000134-47.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATHAN LOPES NASCIMENTO (TESTEMUNHA)

DAMIAO ANTONIO DA SILVA (TESTEMUNHA)

LUCAS FERREIRA SOARES (TESTEMUNHA)

RODRIGO CESAR PEREIRA LEAL (TESTEMUNHA)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR ERICK DA SILVA BATISTA (REU)

ALEXANDRE INACIO DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES OAB - MT0003402A 

(ADVOGADO(A))

LEILIANE ABREU DIAS OAB - TO3291 (ADVOGADO(A))

ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT15694/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

TAQUARI DECISÃO Processo: 1000134-47.2020.8.11.0092. AUTOR: 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

TESTEMUNHA: RODRIGO CESAR PEREIRA LEAL, LUCAS FERREIRA 

SOARES, DAMIAO ANTONIO DA SILVA, JHONATHAN LOPES 

NASCIMENTO REU: ALEXANDRE INACIO DOS SANTOS, VITOR ERICK DA 

SILVA BATISTA I – Apresentada resposta à acusação, verifico que as 

preliminares alegadas se confundem com o mérito da causa, e não 

restaram evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no 
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artigo 397 do CPP. Razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA. II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

15/05/2020, às 14 horas (Horário MT). III – Intimem-se e/ou requisitem-se, 

o(s) acusado(s) e as testemunhas arroladas pelas partes, expedindo-se 

carta precatória para inquirição ou interrogatório aos que residirem fora da 

Comarca. IV – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa. ALTO 

TAQUARI, 15 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010182-53.2014.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANE LOPES DE MEDEIROS OAB - MT0021107A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE CRÉDITO ANEXA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-31.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA RAYNNE MORAES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DOS SANTOS OAB - MT13668 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar o polo ativo e passivo, e 

seus advogados, para comparecerem à Audiência de Conciliação 

designada para o dia 25.06.2020, às 12h30 (horário de Cuiabá - MT), que 

se realizará nesta Comarca de Alto Taquari no endereço constante no 

cabeçalho. ADVERTÊNCIA POLO ATIVO: O não comparecimento do autor 

a qualquer das audiências do processo implica na extinção do feito, sem 

julgamento de mérito, conforme redação prevista no artigo 51, inciso I, da 

Lei n. 9.099/95, sendo o autor condenado ao pagamento das custas 

processuais. ADVERTÊNCIAS POLO PASSIVO: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. ALTO TAQUARI, 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-55.2020.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

BACKENBAUER DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar o polo ativo, e seu 

advogado, para comparecerem à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 25.06.2020, às 13 horas (horário de Cuiabá - MT), que se 

realizará nesta Comarca de Alto Taquari no endereço constante no 

cabeçalho. ADVERTÊNCIA POLO ATIVO: O não comparecimento do autor 

a qualquer das audiências do processo implica na extinção do feito, sem 

julgamento de mérito, conforme redação prevista no artigo 51, inciso I, da 

Lei n. 9.099/95, sendo o autor condenado ao pagamento das custas 

processuais. ALTO TAQUARI, 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Comarca de Araputanga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-181 AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

Processo Número: 1000382-78.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DELEGACIA DE POLÍCIA DE ARAPUTANGA (AUTORIDADE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS SOUZA AGUIAR (FLAGRANTEADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000382-78.2020.8.11.0038 AUTORIDADE: DELEGACIA DE POLÍCIA DE 

ARAPUTANGA FLAGRANTEADO: DOUGLAS SOUZA AGUIAR Visto e bem 

examinado. Trato de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INCIDENTE 

CRIMINAL - de DOUGLAS DE SOUZA AGUIAR, pela suposta prática do(s) 

crime(s) descrito(s) no art. 308 da Lei n. 9.503/1997 e art. 244-B da Lei n. 

8.069/1990. A Advogada constituída pelo acusado pugnou pela 

LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA e alegou, em síntese, que o 

acusado é pessoa humilde, trabalhador, sem antecedentes criminais, 

nunca praticou qualquer crime e possui endereço fixo, razão pela qual sua 

prisão se mostra desproporcional frente ao caso concreto. In limine, 

esclareço que deixo de remeter/enviar o processo ao(à) representante do 

Ministério Público para eventualmente se manifestar de forma prévia sobre 

o auto de prisão em flagrante porque não há essa exigência expressa 

entre as hipóteses do CPP, art. 310, limitando-se a legislação em dispor 

que receber ao auto de prisão em flagrante, o juiz deverá realizar a 

audiência de apresentação/custódia e fundamentadamente relaxar a 

prisão ilegal; ou converter a prisão em flagrante em preventiva, quando 

presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se 

revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas 

da prisão; ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, 

orientação essa também constante no Ofício Circular n. 142/2013-DJA de 

12/3/2013. Ademais, esclareço que deixo de realizar a audiência de 

apresentação/custódia nesse período, fazendo-o em conformidade às 

normatizações dos CNJ e TJMT, assim como em decorrência da pandemia 

da COVID-19. É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. Ao receber o auto de prisão em flagrante deve o 

magistrado adotar uma das 3 (três) providências previstas no CPP, art. 

310, I a III. A lei considera em flagrante delito quem está cometendo a 

infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido, logo após, pela 

autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça 

presumir ser autor da infração ou, ainda é encontrado, logo depois, com 
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instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor 

da infração – CPP, art. 302 -, sendo a hipótese da pessoa presa enquanto 

participava, na direção de veículo automotor (motocicleta), em via pública, 

de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou 

demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não 

autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à 

incolumidade pública ou privada, assim como enquanto corrompia/facilitava 

a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração 

penal de trânsito. Ademais, cumpridos os requisitos exigíveis para a 

lavratura da prisão em flagrante, entre os quais oitiva do condutor, colheita 

de assinatura, entrega de cópia do termo e recibo de entrega do preso, 

oitiva das testemunhas e interrogatório do acusado sobre a imputação que 

lhe é feita e lavratura do auto e comunicações – CPP, art. 304, com 

redação dada pela Lei n. 11.113/05 - e ss. - e, portanto, ausente prisão 

ilegal a ser relaxada pelo magistrado subscrevente – CPP, art. 310, I, 

incluído pela Lei n. 12.403/11 -, porque atendeu a autoridade policial as 

formalidades legais do CPP. Afasto a providência de eventual relaxamento 

da prisão, pois regular/legal, e passo a analisar as possibilidades 

previstas nos demais incisos do CPP, art. 310, entre as quais a 

necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva ou 

possibilidade de concessão de liberdade provisória – CPP, art. 321. A 

conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorre quando presentes 

os requisitos do CPP, art. 312 – fumus comissi delicti e periculum libertatis 

-, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares 

diversas da prisão – CPP, art. 319. Há prova da existência do(s) crime(s) 

e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado pois de acordo 

com o boletim de ocorrência, os Policiais receberam denúncia com a 

informação de que o acusado, junto com o adolescente apreendido, 

estavam na rodovia que liga Araputanga até Reserva do Cabaçal, em alta 

velocidade, realizando manobras radicais, em local utilizado para as 

pessoas fazerem caminhadas. Diante da informação, os policias foram até 

o local informado e obtiveram êxito em encontrar 4 (quatro) motocicletas 

em alta velocidade e realizando manobras radicais, inclusive tiveram que 

sair do local da abordagem para não serem atropelados pelos acusados, 

momento em que o acusado, que estava pilotando uma motocicleta e junto 

com ele o adolescente, reduziram a velocidade e pararam junto aos 

Policias. O acusado, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia Judiciária Civil, 

afirmou possuir CNH – Carteira Nacional de Habilitação -, contudo a perdeu 

tem mais de 3 (três) semanas e não registrou ocorrência. Em relação ao 

periculum libertatis, a prisão preventiva poderá ser decretada como 

garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da 

instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Na hipótese 

em consultas aos sistemas SIAP, APOLO e SITE DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO não encontrei algo em desfavor do acusado. 

Consequentemente, esses fatos não justificam o decreto de sua prisão 

preventiva, determinada quando não for cabível a sua substituição por 

outra medida cautelar – CPP, art. 282, §6º, todos incluídos pela Lei n. 

12.403, de 2011 -, sendo o caso de aplicar as medidas cautelares 

diversas da prisão - CPP art. 319 -, com adequação à gravidade do(s) 

crime(s), circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou 

acusado. A garantia da ordem pública e da ordem econômica visam 

impedir que continue praticando crimes, a conveniência da instrução 

criminal, evitar que atrapalhe o andamento do processo, ameaçando 

testemunhas ou destruindo provas e, ainda, assegurar a aplicação da lei 

penal, objetiva impossibilitar a fuga, garantindo que a pena eventualmente 

imposta pela sentença seja cumprida, exigência do CPP, art. 312, que não 

restaram demonstradas. Por fim, esclareço que a liberdade provisória 

pode ser concedida com ou sem fiança, aplicável como medida cautelar 

diversa “nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento 

a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de 

resistência injustificada à ordem judicial” – CPP, art. 310, III e 319, VIII, 

ambos incluídos pela Lei n. 12.403, de 2011 -, sendo na hipótese 

inaplicável porque a infração não admite – CRFB/88, art. 5º, XLII, XLIII e 

XLIV, CPP, arts. 323 e 324, ambos com redação dada e incluída pela Lei n. 

12.403, de 2011/a situação econômica do preso não recomenda/permite a 

dispensa – CPP, art. 325, § 1º, I e art. 350, ambos com redação dada e 

incluída pela Lei n. 12.403, de 2011. Isso posto e porque ausentes os 

requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem adequadas e 

suficientes as medidas cautelares diversas da prisão – art. 282, II c/c art. 

310, II e III, ambos do CPP -, NÃO CONVERTO a prisão em flagrante de 

DOUGLAS DE SOUZA AGUIAR, EM PRISÃO PREVENTIVA, CONCEDO-LHE 

a LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA e CONDICIONADA ao 

cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão – CPP, 

art. 319 -, por ora, com período/duração enquanto processado: 

PROIBIÇÃO de se utilizar/dirigir/conduzir veículo automotor em via pública, 

sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, para evitar o risco de 

novas infrações administrativas – Lei n. 9.503/1997, art. 162, I - ou penais, 

esta quando o faz gerando perigo de dano – Lei n. 9.503/1997, art. 309 -, 

pois não possui a documentação necessária para isso; PROIBIÇÃO de 

acesso ou frequência na rodovia que liga Araputanga a Reserva do 

Cabaçal, especificamente o trecho pertencente ao Município de 

Araputanga, uma vez que, por circunstâncias relacionadas ao fato, há o 

objetivo de evitar a reiteração da prática de ilícito no local aparentemente 

utilizado para ilícitos de trânsito. Em sendo necessário, VALERÁ ESSA 

DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO e o(a) acusado(a) 

deverá ser colocado(a) em liberdade se por outro motivo não estiver 

preso. Intime o acusado e o ADVIRTA, entre outras, que a “prisão 

preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de 

qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas 

cautelares”, assim como que o “juiz poderá revogar a medida cautelar ou 

substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como 

voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”- CPP, art. 

312, parágrafo único, e art. 282, §§ 4º e 5º, todos incluídos pela Lei n. 

12.403, de 2011. Cientifique o(a) representante do Ministério Público e 

defesa técnica. Oficie às Polícias Militar e Judiciária Civil locais, a fim de 

que auxiliem na fiscalização das medidas cautelares diversas da prisão 

aplicadas e comuniquem ao Poder Judiciário eventual ciência de 

descumprimento. Ademais, uma vez que o(a) ofendido(a)/vítima será 

comunicado(a) “dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do 

acusado da prisão, à designação de data para audiência e à sentença e 

respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem”, as quais deverão 

ser feitas no endereço por ele(a) indicado, admitindo-se, por opção do(a) 

ofendido(a)/vítima, o uso de meio eletrônico – CPP, art. 201, §§ 2º e 3º, 

incluídos pela Lei n. 11.690, de 2008 -, DETERMINO que o faça por 

qualquer meio idôneo. Sem prejuízo disso, DETERMINO, quando da 

distribuição da ação penal respectiva, a extração das cópias 

reprográficas necessárias, o translado e arquivamento definitivo do 

incidente de prisão em flagrante. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 16 de abril de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000610-87.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

NAYRA RINALDI BENTO OAB - MT23194/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIVANIA MARIA DA ROCHA - ME (EXECUTADO)

ROSIVANIA MARIA DA ROCHA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000610-87.2019.8.11.0038 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI NOROESTE MT EXECUTADO: ROSIVANIA MARIA DA ROCHA - 

ME, ROSIVANIA MARIA DA ROCHA Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

rito do NCPC, art. 771 e ss. - com pedido de que seja “acrescido a multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor total da dívida conforme artigo 523 §1º 

do Código de Processo Civil”, e constrição/penhora online pelo sistemas 

diversos no total de R$. 91.296,10 (noventa e um mil duzentos e noventa e 

seis reais e dez centavos), multa sanção que somente se aplica ao 

“CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA QUE RECONHECE A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA” e não no 

caso em análise. Isso posto e diante do flagrante excesso de execução, o 

qual pode ser reconhecido de ofício porque decorre da perfunctória 

análise do cálculo/planilha apresentado(a) e se mostra cristalino, INDEFIRO 

esse pedido e DETERMINO que a parte credora/exequente apresente o 

valor adequado e de acordo com o decidido outrora - Id. Num. 23052832. 

Após isso, volte-me para decidir em prosseguimento. Cumpra. Às 

providências. Araputanga-MT, 17 de abril de 2020 - 13:40:54. (assinado 
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digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 113760 Nr: 46-91.2020.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Damião

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO VICENTE DE 

OLIVEIRA GOMES - OAB:27086/O

 (...) .Isso posto, uma vez que ausentes atualmente os requisitos do CPP, 

arts. 312 e 313, III, e o fato de ser a prisão cautelar o último recurso, pois 

odiosa e excepcional, REVOGO A PRISÃO CAUTELAR 

PREVENTIVA/CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO 

CUMPRIMENTO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA 

PRISÃO, por ora, com período/duração enquanto processado, de/para 

LUIZ FERNANDO DAMIÃO, brasileiro, solteiro, nascido no dia 23/7/1987, 

natural de São José dos Quatro Marcos-MT, filho de Claudionor Elias de 

Medeiros e Conceição Lucimar Damião, quem deverá ser ADVERTIDO que 

é possível “de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem” - 

CPP, art. 316 -:1.COMPARECER PERANTE A AUTORIDADE, TODAS AS 

VEZES QUE FOR INTIMADO PARA ATOS DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E 

PARA O JULGAMENTO;2.NÃO MUDAR DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR O 

JUÍZO.Consequentemente, DETERMINO que expeça o ALVARÁ DE 

SOLTURA CLAUSULADO, colocando-o em liberdade incontinenti/sem 

demora se por outro motivo não estiver preso, assim como que realize o 

imediato registro no banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de 

Justiça - Banco Nacional de Monitoramento de Prisões - BNMP 

2.0.Cientifique o(a) representante do Ministério Público, da Advocacia 

Pública e da Defensoria Pública de forma pessoal por carga, remessa ou 

meio eletrônico - Lei n. 8.625/1993, art. 41, IV, LC n. 80/1990, art. 128, I c/c 

CPP, art. 370, § 4º, incluído pela Lei n. 9.271/1996 c/c NCPC, arts. 180, 

caput, 183, § 1º e 186, § 1º.Ademais, uma vez que o(a) ofendido(a)/vítima 

será comunicado(a) “dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída 

do acusado da prisão, (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78 Nr: 34-83.1997.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pantaleão Ancelmo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:MT/ 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia Regina Novak de Moura 

- OAB:MT/ 15989, Manoel Messias de Jesus Costa - OAB:9437/O, 

VERA LUCIA NOVAK - OAB:10886/O

 (...) DETERMINO, via DJe, a intimação da parte credora/exequente, 

através do atual advogado/patrono constituído, e dos demais advogados 

que atribuem a si eventual crédito decorrente dos serviços prestados – 

honorários advocatícios –, a fim de que esclareçam/informem se dão 

quitação à obrigação objeto da ação, o valor líquido/específico a ser 

levantado/pago através da expedição do alvará judicial de levantamento e 

os dados pessoais e bancários necessários para isso, fazendo-o no 

prazo de 15 (quinze) dias.Havendo a indicação de eventual saldo 

remanescente/débito em aberto e não coberto pelo valor disponível na 

conta judicial, sem prévia conclusão, DETERMINO a intimação da parte 

devedora/executada, através do(a) advogado(a) e via DJe, para, também 

no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o pagamento/adimplemento 

voluntário ou apresentar manifestação, devendo nesta hipótese indicar 

eventual excesso de forma justificada e pormenorizada, apontando 

possíveis falhas da parte credora/exequente.Sem prejuízo disso, 

ADVIRTO/ESCLAREÇO a(à) parte credora/exequente que o decurso 

desse prazo de 15 (quinze) dias in albis será interpretado no sentido 

positivo para o adimplemento/pagamento do total do débito objeto da lide e, 

consequentemente, diante do tempo em que se “arrasta” sem efetividade, 

extinto – NCPC, art. 924, II – e arquivado.Outrossim, que a inércia/omissão 

dos demais patronos/advogados quanto ao crédito dos honorários 

advocatícios será interpretada em favor do Dr. Rodrigo Mischiatti, com a 

expedição do alvará judicial no valor integral por ele indicado e sem 

rateio/divisão com profissional outro que tenha atuado nos autos.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53630 Nr: 989-55.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Jeronimo Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araputanga/MT, Sidney Pires 

Salomé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Kleber Rodrigues - 

OAB:MT - 15.876, Izaias dos Santos Silva Junior - OAB:MT - 

11.849-B, Silvio José Columbano Monez - OAB:MT - 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora acerca da digitalização dos autos, bem como 

para que, no prazo legal, manifeste, requerendo o que entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-25.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000392-25.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:IVANETE DE 

MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON JONES AMORIM 

VIEIRA POLO PASSIVO: BOA VISTA SERVICOS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001139-45.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRONE SELIN DE MORAES OAB - MT25992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. D. S. D. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Certidão Certifico que redesignei a audiência prevista nos 

autos para o dia 04.05.2020, às 12:30. ARENÁPOLIS, 1 de abril de 2020. 

RICARDO MOURA RICAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA 

DE ARENÁPOLIS E INFORMAÇÕES: Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 TELEFONE: (65) 33431375

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000497-72.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIA ROSA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

GALILEU ZAMPIERI OAB - MT11574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REU)
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IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte autora, via DJE/MT, por meio 

de seu procurador legalmente constituído, para, querendo, manifestar-se 

sobre a petição ID n.º n 31327777 e/ou requerer o que de direito, no prazo 

legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19733 Nr: 88-31.2010.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonice de Souza Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Plena CAP Corretora de Informática, Banco 

BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pivatto - 

OAB:9545-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - OAB:, 

Ilmo Gnoatto - OAB:4941/MT, José Afonso Fraga - OAB:8792-B, 

Ricardo Lopes Godoy - OAB:77167/MG

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, por meio 

de seu patrono constituído, via Dje, para, querendo, apresentar 

Impugnação a Contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19735 Nr: 90-98.2010.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulcina de Pinho Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Plena CAP Corretora de Informática, Banco 

BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pivatto - 

OAB:9545-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilmo Gnoatto - OAB:4941/MT, 

José Afonso Fraga - OAB:8792-B, Ricardo Lopes Godoy - 

OAB:77167/MG

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, por meio 

de seu Advogado constituído, via Dje, para, querendo, apresentar 

Impugnação à Contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59640 Nr: 2168-21.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacy Pereira Fernandes, RENNE JOAO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o Exequente, por meio de 

seu Advogado constituído, via Dje, para, querendo, manifestar-se sobre o 

contido na petição dos Executados (ref.: 52), no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-86.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA OAB - MT23680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000552-86.2020.8.11.0026 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Telefonia]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CASSIO VINICIUS FONSECA 

MEIRA Endereço: AV. PREFEITO CAIO, 179, ESCRITÓRIO, VILA NOVA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: 1300, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 Senhor(a): CASSIO VINICIUS FONSECA 

MEIRA A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, BEM COMO 

ACERCA DO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 

27/05/2020 Hora: 13:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ARENÁPOLIS, 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Comarca de Aripuanã

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 20/2020-DF

O Doutor FABIO PETENGILL, MM. Juiz de Direito e Diretor Foro desta 

Comarca de Aripuanã/MT, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO os termos do Provimento nº. 17/2019-CM, de 02 de 

setembro de 2019, qual estabelece o funcionamento do Plantão na 

Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso;

RESOLVE:

Art. 1º - Responderão no Plantão Semanal e Regional correspondente ao 

POLO X e Comarca de Aripuanã referente ao mês MAIO de 2020, os 

Servidores e Magistrados escalonados na planilha do anexo I;

 Art. 2º - O Plantão Semanal inicia-se as 19h01min do primeiro dia útil da 

semana, encerrando-se às 23h59 da sexta-feira ou feriado antecedente;

Art. 3º - O Plantão Regionalizado inicia-se às 00h00min do sábado ou 

feriado antecedente, encerrando-se às 11h59min do primeiro dia útil da 

semana;

Art. 4º - Quando ao Plantão Regionalizado os Magistrados e Servidores 

deverão ficar no recinto do Fórum da Comarca das 13h00min às 

17h00min, fazendo jus à compensatória nos termos do Provimento nº. 

09/2019-CM, Art. 7º, § 1º;

Art. 5º - Quanto aos plantões semanais só haverá direito caso o efetivo 

trabalho, conforme Art. 7º, § 1º e 2º do Provimento nº. 09/2019-CM;

Art. 6º - Conquanto à remessa de documentos das Comarcas 

pertencentes ao POLO X, deverão ser enviados via MALOTE DIGITAL e/ou 

WEBMAIL, sendo especificamente no Malote Digital da Vara Única e 

Webmail: ari.unica@tjmt.jus.br;

Art. 7º - Comunique-se as Comarcas pertencentes ao POLO X, bem como 

o Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, Policia Militar, Policia Civil;

Art. 8º - Remetam-se cópia da presente Portaria à Presidência do Tribunal, 

Coordenadoria Judiciária, Coordenadoria de Magistrados e Coordenadoria 

de Comunicação.

Publique-se, Comunique-se e Cumpra-se.

 Aripuanã/MT, 17 de abril de 2020.
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(Documento Assinado Digitalmente)

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito e Diretor do Foro

 

* O Anexo I encontra-se no Caderno de Anexo do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Anexo I

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-181 AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

Processo Número: 1000406-53.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

DELEGACIA DE POLÍCIA DE ARIPUANÃ (AUTORIDADE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO SILVA OLIVEIRA (FLAGRANTEADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS OAB - MT21910/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000406-53.2020.8.11.0088. 

AUTORIDADE: DELEGACIA DE POLÍCIA DE ARIPUANÃ FLAGRANTEADO: 

SILVIO SILVA OLIVEIRA VISTOS. Trata-se de pedido de revogação de 

prisão preventiva, formulado pela defesa técnica constituída pelo acusado 

Silvio Silva Oliveira, afirmando que os depoimentos elucidados pelo Delpol 

não são fatos verdadeiros e, não perfaz a realidade dos acontecimentos 

do ato delituoso, uma vez que, há controversas dos fatos apresentados 

pela Delpol, aduzindo mudanças fáticas na decisão que homologou o 

flagrante e converteu em prisão preventiva e, ainda apontando pertencer 

o segregado ao grupo de risco suscetíveis a contrair o vírus Covid-19 por 

possuir problemas respiratório, físicos e hormonais. Alude a peça 

defensiva, que o segregado obedeceu fielmente a medida protetiva 

requerida por sua ex- companheira, Maria Ediane, no entanto a vítima 

sempre foi atrás do increpado com intuito de reatar o relacionamento, 

apontando que as declarações da vítima são estranha e sem sentido, que 

ao mesmo tempo que tentar reaver a união marital, em pouco tempo 

requereu a renovação das medida protetiva em desfavor do inculpado, 

sendo esse comportamento tanto quanto duvidoso. Extrai-se da 

sustentação técnica, a presença de controvérsias nos fatos 

apresentados pela autoridade policial, ao deixar que colher o depoimento 

pessoal da mãe da vítima, uma vez, que presenciou parte dos fatos, 

aclarando que da omissão da Delpol recai indícios que os fatos não 

aconteceram do modo narrado no caderno investigativo. Aduz, que a 

única testemunha dos fatos, Erick Ramos Rodrigues, foi até o escritório do 

causídico de defesa, prestar esclarecimentos sobre os fatos ocorrido, 

afirmando que foi coagido pelos milicianos, sendo ameaçado caso não 

colaborasse nas declarações, ficaria preso, a testemunha que nunca foi 

abordado por policiais antes sentiu-se coagida/pressionada prestando 

declaração que o segregado praticava traficância, conforme os policiais 

haviam lhe pedido (id. 31243670). Adiante, verbera que ao contrário do 

que foi exarado por este Juízo na decisão que converteu flagrante em 

preventiva, não há índicos concretos/robustos que enseja a manter a 

prisão do increpado, mas sim, grande possibilidade que a vítima esteja 

tentando prejudicar seu ex- companheiro (Silvio), anui que a garantia da 

ordem pública não se amolda no caso em tela, pois, possuem motivos 

suficientes para modificar as alegações da autoridade policial e, ainda 

apontando trecho vicioso ao indicar o nome de outro individuo ( Gilson). 

Outrossim, expõem que o segregado possui predicados e antecedentes 

pessoais que demonstram não se trata de pessoa afeita ao cometimento 

de crimes, seja por se tratar de trabalhador, com emprego e moradia fixa 

nesta urbe, afirmando ser inocente dos fatos suscitados contra si, frisa 

ainda a defesa, que o segregado se enquadrado no “grupo de risco” 

vulnerável ao contágio do COVID-19 (SRAS-2), apontando que possui 

enfermidades respiratórias, físicos e hormonais, e que aguarda o 

segregado a realização de procedimento cirúrgico de urgência na bexiga e 

retirada de hérnia umbilical, juntando documentos médicos. Por fim, 

evidencia que a aplicação de medidas cautelares serão mais que 

suficientes, uma vez, que o indiciado não cometeu mal algum a vítima, nem 

tampouco praticou o crime de traficância, diante dessas circunstancias 

pugna pela concessão revogação da prisão preventiva (id. 31243670). 

Instado a se manifestar, o representante do Parquet exarou contrariedade 

ao pleito revocatório, calçando sua manifestação na necessidade da 

garantia da ordem pública na perspectiva objetiva ou social nos termos 

dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, ressaltando que 

deixou a defesa de comprovar a alegada enfermidade do segregado, que 

o enquadra no grupo de risco de contaminação do COVID-19 (id. 

31280597). É relato do necessário. Decido. Inicialmente, no que refere-se 

à revogabilidade da prisão preventiva, estatui o artigo 316 do Código de 

Processo Penal que “o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no 

correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem 

como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”. 

Fixada esta ideia, passo à análise do pedido formulado pelo increpado, os 

quais não me convenço dos alaridos defensivos, porque se-me parece 

bastante evidente que as declarações prestadas não alteram em nada o 

contexto fático ensejador da medida acautelatória, notadamente porque os 

increpados fundamentam suas teses defensivas em fatos já em negativa 

dos ilícitos acometidos. Consoante se dessume dos autos, a testemunha 

Erick o qual é colega de trabalho do segregado (Silvio), relata com 

detalhes os acontecimentos no dia dos fatos (07/04/2020), a forma em 

que Silvio chegou em casa embriagado, bem como seu estado agressivo 

e, ainda as falácias da vítima, muito embora não tenha presenciado 

visualmente as agressões, ouviu as seguintes falas da vítima “não está 

vendo sua filha aqui” e “olha a neném Silvio”, extrai-se ainda que em seu 

depoimento narra com riqueza de detalhes a comercialização de produtos 

ilícitos pelo segregado. Adiante, na declaração acostada a peça 

defensiva/revogatória, afirma que compareceu a testemunha Erick, ao seu 

escritório de advocacia, supostamente alegando ser verídica o depoimento 

relacionado a ameaça e situação de violência envolvendo a vítima e o 

segregado, no entanto, quanto a atividade de mercancia de substancias 

ilícitas, expõe que sentiu-se totalmente reprimido pelos milicianos que ali 

estavam, sendo pressionado a dizer que Silvio vendia drogas, já que havia 

sido localizado substancias na residência e, caso assim não o fizesse 

seria levado preso. Cotejando, os autos retira-se que não foi apenas os 

relatos da testemunhas Erick Ramos que ensejou a decretação da prisão 

preventiva do increpado, mas também os relatos da vítima infirmando que 

o segregado pratica a comercialização de entorpecentes, descriminação 

qual a natureza da substancia vendida e valores, que inclusive 

corresponde com o valor de R$ 100,00 informado por Erick, que o 

increpado tinha recebido minutos antes da guarnição chegar ao local, por 

venda de drogas que Silvio havia realizado há alguns dias. No caso em 

riste, conforme já aclarado na decisão anterior, paira sobre o increpado 

apresentação de comportamento violento, posse ilegal de arma, estar 

ligado a venda de entorpecentes, e ainda sobre o possível crime de 

estupro em momento anterior ao delito. Nesta senda, o comportamento 

agressivo e violento do increpado restou demonstrado nos depoimentos 

da vítima e da testemunha, embora não tenha sido constando vestígios de 

lesão no corporal a vítima, violência não é só física mais também moral, 

quanto ao porte ilegal de arma resta mais que evidenciado diante da 

apreensão do objeto e o depoimento do próprio increpado em sede policial, 

afirmando que sempre teve arma, os indícios da pratica de mercancia 

aufere-se ante a apreensão de 4 unidades de substancias análogas a 

cocaína, do depoimento da testemunha Erick, embora tenha alegado ter 

sido coagido pelo milicianos (fato ainda não conformado), causa 

estranheza, que mesmo em situação de pressão declara com volumosos 

detalhes o período em que o segregado realizava a entrega dos 

entorpecentes, a procedência do valor de R$ 100,00 recebido pelo 

increpado fruto de traficância e ainda a infirmar o veículo que o usuário 

usou para ir até a casa de Silvio realizar o pagamento do valor, o 

segregado também apontou que já foi traficante de drogas no ano 2017 . 

Registre-se, que o fato do indiciado possuir trabalho lícito e residência 

fixa, não obstante sejam critérios relevantes, não serve a inquinar a 

validade da segregação cautelar, porque os predicados pessoais do réu, 

por si só, não implicam em desconstituição do édito prisional, sendo 

necessário que fique devidamente demonstrado que os requisitos da 

prisão preventiva não mais subsistem, conforme previsão do artigo 316 do 

Código de Processo Penal, o que não é a hipótese dos autos. A propósito, 

trago à baila os seguintes julgados do Egrégio Tribunal de Justiça 

Mato-Grossense sobre o tema, vejamos: “HABEAS CORPUS – FURTO 

QUALIFICADO, POR DEZOITO VEZES, E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – 

FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A 

CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO CONSTRITIVO E A 
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AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CPP – 

INSUBSISTÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA 

EVIDENCIADOS – ANÁLISE MAIS APROFUNDADA INVIÁVEL NA ESTREITA 

VIA DO WRIT – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO 

PENAL – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – ATRIBUTOS 

PESSOAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPLICAM EM DESCONSTITUIÇÃO DO 

ÉDITO PRISIONAL – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES 

DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM 

DENEGADA. HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL 

– PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HC – ALEGADA 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – 

INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA 

DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE 

TRANSPORTANDO QUASE MEIO QUILO DE MACONHA PARA OUTRO 

ESTADO DA FEDERAÇÃO – GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO 

DELITUOSA – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – MANUTENÇÃO DA 

CUSTÓDIA PREVENTIVA – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO 

INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR – INAPLICABIIDADE DO PRINCÍPIO DA 

HOMOGENEIDADE – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO 

PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER 

MINISTERIAL. (Tribunal de Justiça de Mato Grosso. HC 164565. 1ª Câmara 

Criminal. Relator: Desembargador Orlando de Almeida Perri. Julgado em 

29/11/2016). Na órbita das prisões cautelares, não é exigida a prova plena 

de culpa, inviável num juízo meramente cautelar, realizado, como regra, 

muito antes do julgamento do mérito, bastando, portanto, que haja 

elementos suficientes que evidenciem a probabilidade de autoria e prova 

da existência dos fatos, pressupostos estes que foram devidamente 

observados no momento da decisão constritiva. Neste diapasão, estando 

sedimentada a decisão que converteu o flagrante em preventiva, ante a 

imprescindibilidade para garantia da ordem pública, diante da diversidade 

de indícios, a manutenção da medida constritiva não caracteriza 

constrangimento ilegal. De mais a mais, verifica-se que segundo o 

peticionante, o increpado possui enfermidades respiratórias, físicos e 

hormonais, pontuando que se enquadra no “grupo de risco” vulnerável ao 

contágio do COVID-19 (SRAS-2) e, atualmente aguarda o segregado a 

realização de procedimento cirúrgico de urgência na bexiga e retirada de 

hérnia umbilical, juntando documentos médicos. Neste diapasão, ante as 

recomendações nº 62 do CNJ, a qual estabelece medidas preventivas à 

propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos 

sistemas de justiça penal e socioeducativo; o que impõe a necessidade de 

revisão da sua prisão, são os casos correlatados, vejamos: Art. 1 o 

Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas 

preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 

no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema 

socioeducativo. Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades 

específicas: I – a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de 

liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos 

que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, 

sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, 

gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, 

respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a 

um agravamento do estado geral de saúde a partir docontágio, com 

especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e 

coinfecções;(...) Ocorre que um simples passar de olhos pelos 

documentos carreados aos autos pelo acautelado, destinados a, 

supostamente, demonstrar o enquadramento no rol de portadores de 

enfermidades/comorbidades mais suscetíveis ao contagio do vírus 

SARS-02, constatar que os documentos se trata de recomendações para 

pós operatório, relatório tomográfico de hérnia abdominal e, a solicitação 

de tratamento de transtorno no aparelho Urinário, saliento que os 

documentos acarretados aos autos não comprovam ser o segregado do 

grupo de risco, nem tampouco a enfermidade constata ali se encaixa no 

grupo de risco, o que apenas justificaria o deferimento da pretensão seria 

a comprovação médica e atual da enfermidade respiratória alegada, o que 

não fez a defesa. Colho o entendimento Jurisprudencial: Prisão preventiva. 

Garantia da ordem pública. Conveniência da instrução criminal. Gravidade 

concreta do crime. Medidas cautelares diversas. Excesso de prazo. 

Pandemia do Covid-19. 1 - A gravidade concreta do crime, evidenciada na 

maneira como agiu o paciente – (...) 5 - Eventual excesso do prazo em 

razão do adiamento da audiência de instrução (Portaria Conjunta nº 29 do 

TJDFT, de 16.3.20), como medida de prevenção do contágio pelo novo 

coronavírus (Codiv-19)- é justificado pelo momento atual, notadamente 

marcado pela pandemia do Covid-19. 6 - Seguindo recomendações 

previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm 

sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do 

Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário. 7 - Se o paciente não se 

encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória 

indicados no art. 4º da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ e não há 

risco iminente de ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia 

do Covid-19, não se justifica a revogação da prisão cautelar ou 

substituição por outras medidas cautelares, pena de colocar em risco toda 

a coletividade. 8 - Ordem denegada.(TJ-DF 07068307120208070000 DF 

0706830-71.2020.8.07.0000, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 

26/03/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 

06/04/2020). Sendo assim, no tocante à questão probatória, o pedido deve 

ser indeferido porque ainda pendente a fase de instrução, não sendo 

suficiente, a alegação, para afastar a conclusão acerca dos indícios tal 

qual apontada anteriormente, e no que pertine as enfermidades alegadas 

pelo segregado, não sobrevindo aos autos qualquer comprovação que 

pertence ao grupo de risco, não há o que se falar na reavaliação do 

cerceamento anteriormente deferido. Portanto, ante a não alteração da 

situação fático-jurídica, inexistem razões para a revogação da decisão já 

proferida, nos termos do artigo 316 do CPP, INDEFIRO O PEDIDO DE 

REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR FORMULADO. Ciência do Parquet e 

a Autoridade Policial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Aripuanã/MT, 16 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000319-34.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

P. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKO ADRIANO KREFTA OAB - MT0022427A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 1000319-34.2019.8.11.0088. 

REQUERENTE: PRICILA MENDES DA SILVA REQUERIDO: RODRIGO 

CAMERA DA SILVA VISTOS. Conforme termo de audiência de conciliação 

(id. 22460080) as partes firmaram acordo em relação à guarda, visitas e 

alimentos do infante Luan Henrique Camera. Instado o Parquet, 

manifestou-se favorável a homologação do acordo entabulado no ato 

conciliatório (id. 31216200). Neste passo, havendo composição amigável e 

estando suficientemente preservados os interesses do infante, a 

homologação do acordo com resolução do mérito é medida que se impõe. 

Diante do exposto, HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos 

legais e de direito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC. Cientifique-se o Ministério Público. Oportunamente, arquivem-se 

os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Aripuanã/MT, 17 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em 

Designação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000790-50.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

LAIR JOSE TARELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT7717-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE STHEFANY DE BRITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 1000790-50.2019.8.11.0088. 

REQUERENTE: LAIR JOSE TARELLI REQUERIDO: EUNICE STHEFANY DE 

BRITO VISTOS. Trata-se de ação de divórcio consensual verbalizada por 

Lair José Tarelli e Eunice Sthéfany Brito Tarelli devidamente qualificados, 

objetivando a dissolução da união matrimonial celebrada em 15/03/2013, 

sob o regime de Comunhão Parcial de Bens. As partes acordam quanto a 

ruptura do vínculo conjugal, informando que possuem filhos menores José 

Arthur Brito Tarelli e João Marcos Brito Tarelli, aduzindo que não possuem 

bens a partilhar, além de terem fixado o quantum alimentícios aos infantes, 

a genitora/esposa/autora expressa seu desejo de voltar a usar o nome de 
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solteira (id. 29694298). Com o pedido inicial vieram documentos. Instado o 

Parquet manifestou-se favorável à homologação do acordo entabulado, 

nos termos da inicial (id. 31124867). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. Da 

análise dos autos, a ação merece ser julgada procedente, em razão de 

que o acordo celebrado entre as partes preserva suficientemente o 

interesse de ambos, bem como dos filhos em comum do casal. 

Desnecessária a realização de audiência de justificação da separação de 

fato, eis que, importante frisar que o legislador constitucional evoluiu 

sistematicamente para introduzir e depois facilitar o divórcio, até excluir a 

separação judicial e permitir o divórcio sem causa e prazos na recente EC 

nº 66/2010, dando nova redação ao art. 226,§ 6º, que passou a dispor: 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

(...) § 6º. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Ademais, 

decorrem do texto introduzido duas inovações constitucionais, quais 

sejam, a primeira, ao excluir do ordenamento brasileiro a separação 

judicial; a segunda, ao dispor que para decretação do divórcio não se 

exige prazos ou causas. E mais, atualmente o casamento sadio não se 

dissolve apenas pelo divórcio, mas também pela morte de um dos 

cônjuges, enquanto o casamento defeituoso pode ser nulo ou anulado. 

Assim, o casamento pode ser dissolvido pelo divórcio, pela morte, 

anulação ou nulidade. Por outro lado, a legislação ordinária 

comprovadamente não foi recepcionada pela EC nº 66/2010, em razão da 

exclusão de sua referência no texto constitucional. Não se trata de 

simples omissão da separação judicial no texto ou não ser inserida por 

não dissolver o casamento, o que autorizaria sua permanência no sistema 

brasileiro, coexistindo com o divórcio, e forma que a referência à 

legislação ordinária foi excluída do texto da emenda constitucional com o 

objetivo expresso de abolir a separação judicial. Importante ressaltar, que 

a decretação do divórcio, por outro lado, não veda aos ex-cônjuges 

reconciliarem, casando-se novamente nas mesmas condições do 

casamento anterior. Não se justifica a manutenção da separação jurídica 

apenas em razão da reconciliação, diante da possibilidade de casarem-se 

novamente. Desta forma, em que pese os entendimentos contrários, no 

sentido da permanência da anacrônica separação judicial, aplicando-se a 

legislação infraconstitucional, entendo que tais razões não se sustentam 

diante da interpretação histórica e lógico-sistemática. Neste sentido, 

parafraseando Luiz Felipe Brasil Santos, desembargador do TJRS, temos 

que qualquer norma será formalmente constitucional pelo simples fato de 

ser inserida na Constituição Federal, mas nem todas serão materialmente 

constitucionais. Ressalta ainda o ilustre jurista, que muitas regras não 

precisariam constar na Constituição, sendo nela inserida por simples 

conveniência do legislador, tratando-se de leis travestidas de Constituição 

ou normas constitucionais meramente formais. Ressalta também, que é 

esse exatamente o caso do texto modificado pela EC nº 66/2010, o qual, 

em sua redação anterior, mantinha como condição para o divórcio a 

existência de prévia separação judicial, um dispositivo de segurança 

inserido para atender as correntes conservadoras. Conclui que a 

eliminação das referências aos requisitos para a obtenção do divórcio na 

EC nº 66/2010 não eliminou aquelas condicionantes previstas na 

legislação ordinária, que não deixaram de ser constitucional, vigorando até 

serem modificadas. (SANTOS, Luiz Felipe Brasil. Emenda do Divórcio: 

Cedo para Comemorar. Disponível em www.ibdfam.org.br.Acesso em 

05.08.2010). A preclara Maria Berenice Dias assim se manifesta: “A nova 

regra entrou imediatamente em vigor, não carecendo de regulamentação. 

Afinal, o divórcio está regrado no Código Civil, e a Lei do Divórcio manda 

aplicar ao divórcio consensual o procedimento da separação por mútuo 

consentimento (art. 40, § 2º). Assim, nada mais é preciso para 

implementar a nova sistemática. Por isso é necessário alertar que a 

novidade atinge as ações em andamento. Todos os processos de 

separação perderam o objeto por impossibilidade jurídica do pedido (CPC 

267, inc. VI). Não podem seguir tramitando demandas que buscam uma 

resposta não mais contemplada no ordenamento jurídico. (...) Como a 

pretensão do autor, ao propor a ação, era pôr um fim ao casamento, e a 

única forma disponível no sistema legal pretérito era a prévia separação 

judicial, no momento em que tal instituto deixa de existir, ao invés de 

extinguir o processo cabe/deve o juiz transformá-la em ação de divórcio.” 

E continua: A verdade é uma só: a única forma de dissolução do 

casamento é o divórcio, eis que o instituto da separação foi banido – e em 

boa hora – do sistema jurídico pátrio. Qualquer outra conclusão 

transformaria a alteração em letra morta. A nova ordem constitucional veio 

para atender ao anseio de todos e espancar definitivamente a culpa do 

âmbito do Direito das Famílias. Estava mais do que na hora de acabar com 

uma excrescência que só se manteve durante anos pela histórica 

resistência à adoção do divórcio. Mas, passados mais de 30 anos nada, 

absolutamente nada justifica manter uma dupla via para assegurar o direito 

à felicidade, que nem sempre está na manutenção coacta de um 

casamento já roto. (DIAS, Maria Berenice. EC 66/10 – e agora? Disponível 

em http://www.mariaberenice.com.br. Acesso em 25.10.2010). Pelos 

entendimentos acima esposados, importante frisar que desnecessária a 

comprovação do lapso temporal antes exigido, bem como a demonstração 

de quaisquer causas para consubstanciar o divórcio. Diante do exposto, 

pela presença dos pressupostos legais e por tudo mais que dos autos 

consta, HOMOLOGO o acordo firmado entre Lair José Tarelli e Eunice 

Sthéfany de Brito para que produza os efeitos legais e de direito, declaro 

DISSOLVIDO O VÍNCULO CONJUGAL que mantinham e, por conseguinte, 

decreto-lhes o DIVÓRCIO na forma convencionada na inicial, fazendo-o 

com fundamento no artigo 37 da Lei n° 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da 

Constituição Federal. Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC. Transitada em julgado, 

expeça-se o mandado de averbação, junto ao Cartório de Registro Civil 

competente, fazendo constar que a requerente voltará a usar o nome de 

solteira. Concedo aos requerentes, os benefícios da justiça gratuita, nos 

termos do artigo 98 do CPC. Depois de feitas as devidas anotações e 

comunicações, arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Aripuanã/MT, 17 de abril de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em 

Designação

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55654 Nr: 2108-61.2014.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DORALICE FEITOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para apresentação da planilha de cálculos 

conforme solicitado pelo INSS na referência 12.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 87384 Nr: 3765-62.2019.811.0088

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICO REGIS DE 

CAMPOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O

 VISTOS,

Considerando o cancelamento das audiências de instrução e julgamento, 

conciliação, custódia ou de qualquer outra finalidade, diante da pandemia 

mundial e, em obediência as medidas de prevenção ao contágio do 

COVID-19 (SARS2Corona vírus), implantadas pela Presidência do PJMT e 

pela Corregedoria Geral da Justiça de MT mediante a Portaria Conjunta nº 

249/2020, em observância às disposições previstas na Lei nº 13.979/2020 

orientadas pelo Ministério da Saúde do Governo Federal, redesigno o ato 

processual para data de 23 de julho de 2020 às 16:15min, cumprindo-se 

ademais as determinações exaradas no decisum de Ref. 24.

 Ciência do Parquet.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Aripuanã/MT, 03 de abril de 2020.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito em Designação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78719 Nr: 3925-24.2018.811.0088

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISOLDE MADALENA SULZBACH, PLÍNIO OCHOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSSUIDORES DESCONHECIDOS DO IMÓVEL, 

REQUERIDOS INCERTOS E DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - 

OAB:26101/O, RODRIGO NUSS - OAB:16509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que ante o ter da portaria 249 de 18 de março de 2020, 

não ofi possível a realização da audiência designada para o dia 

14/04/2020, nestes termos, redesigno para o dia 21/07/2020 Às 14h30min.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-09.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL OLIVEIRA AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILDO DE PAIVA OAB - MT23620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000073-09.2017.8.11.0088. REQUERENTE: RAFAEL OLIVEIRA AMARAL 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA VISTOS. Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Conforme se dessume dos autos, a parte 

credora, devidamente intimada para manifestar-se sobre o deposito da 

condenação promovida pela devedora no (Id.30849697), manifestou-se 

pugnando pela expedição de alvará judicial, para levantamento dos 

valores depositados em Juízo, por fim, pleiteando pela extinção da lide e 

consequentemente seu arquivamento (Id. 30920439). Por tais razões, em 

face do adimplemento do executado, a extinção do feito é medida 

impositiva. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço 

com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Considerando que o deposito da condenação foi realizado 

de forma voluntária pela requerida (Id 30849693), expeça-se alvará em 

favor do autor nos moldes requeridos na petição de Id. 30920439, 

conforme poderes para receber e dar quitação conferidos pelo credor ao 

seu advogado na procuração de Id. 30920427, independentemente do 

trânsito em julgado da presente decisão. Oportunamente, certifique-se o 

transito em julgado desta decisão, realizando a escrivania as anotações e 

baixa de estilo para arquivamento do feito, consoante dispõe o Provimento 

n. 20/2007/CGJ-MT. Às providências. Aripuanã/MT, 16 de abril de 2020. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000064-13.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER OAB - MT18119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimar as partes para querendo, impugnar os cálculos de Id 31346750, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000066-80.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER OAB - MT18119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimar as partes para querendo, impugnar os cálculos de Id 31349530, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000072-87.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER OAB - MT18119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimar as partes para querendo, impugnar os cálculos de Id 31350867, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000224-04.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY PHILIPE KERBER OAB - MT18119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimar as partes para querendo, impugnar os cálculos de Id 31353414, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-93.2020.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA VALERIA FERREIRO OAB - MT12074/O (ADVOGADO(A))

J. BRAZ DE OLIVEIRA COMERCIO - EPP OAB - 23.081.302/0001-37 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUCAO LTDA (INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO QUANTO À DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA 

QUE SE REALIZARÁ NO DIA 06/07/2020, ÀS 13H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000254-39.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimar as partes para querendo, impugnar os cálculos de Id 31353439, no 

prazo legal.

Comarca de Brasnorte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 10/2020-DF

A Exma. Dr.ª Daiane Marilyn Vaz, MM.ª Juíza de Direito e Diretora do Foro 

da Comarca de Brasnorte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc;

 CONSIDERANDO a necessidade de dar cumprimento as

determinações da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça, que institui o Serviço de Plantão Judiciário no Estado de Mato 

Grosso;

CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento N.º 17/2019 – 

CM, de 09/09/2019, que estabelece o Plantão Regional no Primeiro Grau de 

Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos finais de 

semana e feriados, bem como o plantão semana

R E S O L V E:

Art. 1° - Responderão no plantão dos finais de semana, feriados e 

semanal, durante o período de 01 a 31 de maio de 2020, os seguintes 

servidores conforme escala abaixo;
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LOTAÇÃO: VARA ÚNICA/JUIZADO ESPECIAL

DIA SERVIDOR (A) CARGO TELEFONE EMAIL

01 a 03 Eduarda Spilere Moretto Técnico Judiciário(66) 99215-1557 

brasnorte.unica@tjmt.jus.br

04 a 10 Nilza Coelho Germinari Distribuidora(66) 99215-1557 

nilza.germinari@tjmt.jus.br

11 a 17 Alan J. de OliveiraAnalista Judiciário(66) 99215-1557 

brasnorte.unica@tjmt.jus.br

1 8  a  2 4  R o z a n g e l a  d e  A l m e i d a  A r a ú j o  A n a l i s t a 

Judiciário(66)992151557brasnorte.unica@tjmt.jus.br

25 a 31 Rafael Eduardo R. Luiz Técnico Judiciário(66) 99215-1557 

brasnorte.unica@tjmt.jus.br

 CENTRAL DE MANDADOS

DIA SERVIDOR (A) CARGO TELEFONE EMAIL

01 a 03 Carlos Giuliano Rodrigues da Costa Oficial de Justiça(66) 

99933-5220 carlos.costa@tjmtjus.br

04 a 10 Erik Alberto Miotto Oficial de Justiça(66) 99225 - 4577 

erik.miotto@tjmt.jus.br

11 a 17 Mauro Pinheiro Candido Oficial de Justiça(66) 99609-2919 

mauro.candido@tjmt.jus.br

18 a 24 Carlos Giuliano Rodrigues da Costa Oficial de Justiça (66) 

99933-5220 carlos.costa@tjmtjus.br

25 a 31 Erik Alberto Miotto Oficial de Justiça(66) 99225 - 4577 

erik.miotto@tjmt.jus.br

PLANTÃO REGIONAL - JUÍZES POLO X

DIA JUIZ (A)

01 a 03 Dr. Alexandre Sócrates Mendes

04 a 08 Dra. Daiane Marilyn Vaz

09 e 10 Dr. Fábio Petengill

11 a 15 Dra. Daiane Marilyn Vaz

16 e 17 Dr. VAGNER DUPIM DIAS

18 a 22 Dra. Daiane Marilyn Vaz

23 e 24 Dra. Daiane Marilyn Vaz

25 a 29 Dra. Daiane Marilyn Vaz

30 e 31 Dr. Rafael Depra Panichella

Art. 2º - O Sistema de Plantão Judiciário funcionará aos sábados, 

domingos e feriados, bem como o plantão semanal para atendimento de 

medidas urgentes.

§ 1º O Plantão de final de semana iniciar-se-á após o encerramento do 

horário final do expediente das sextas-feiras e vésperas de feriados e 

terá o seu término no início do horário de expediente do primeiro dia útil 

subsequente.

 § 2º O Plantão semanal iniciará após o encerramento do expediente 

forense do primeiro dia útil da semana, encerrando-se no início do 

expediente do último dia útil, sendo de atribuição dos Juízes de suas 

respectivas Comarcas/Varas, não funcionando o plantão regional.

Art. 3º - O(A) Juiz(a) plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de 

semana e feriado após o encerramento do horário final do expediente das 

sextas-feiras e vésperas de feriados e terá o seu término no início do 

horário de expediente do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o 

Plantão Judiciário do Juiz Plantonista da Comarca.

Art. 4° - Deverá permanecer no prédio do Fórum, das 13h00 às 17h00, 

nos sábados, domingos e feriados, os servidores escalado para o plantão 

judiciário.

Art. 5º - Envie-se cópia ao Ministério Público, a Subsecção da OAB, aos 

Senhores Delegados de Polícia, aos servidores escalados, à Presidência 

do Tribunal de Justiça, a Corregedoria-Geral da Justiça, à Coordenadoria 

Judiciária, à Coordenadoria de Magistrados.

Brasnorte- MT, 17 de abril de 2020.

Daiane Marilyn Vaz

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53031 Nr: 1445-13.2013.811.0100

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIO CARDAMONE, ZILDA DA CONCEIÇÃO PRESTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODERJAN & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristianne Maria Kunst talaska 

- OAB:7987-MT, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ESTEVES DE LACERDA 

FILHO - OAB:MT 2.492, Rubens Rodrigues Miranda Junior - 

OAB:18778

 Vistos, etc.

Despachei no processo de código nº. 53665.

 Cumpra-se.

 Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57331 Nr: 768-12.2015.811.0100

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODERJAN & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORINDO INÁCIO BURG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MAGDALENA REZENDE DE 

LACERDA - OAB:18287, JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO - 

OAB:2492-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA RODRIGUES DA 

SILVA LANZARINI - OAB:15446

 Vistos, etc.

Despachei no processo de código nº. 53665.

 Cumpra-se.

 Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57332 Nr: 769-94.2015.811.0100

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODERJAN & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cosmo Pereira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MAGDALENA REZENDE DE 

LACERDA - OAB:18287, JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO - 

OAB:2492-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristianne Maria Kunst 

talaska - OAB:7987-MT, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11991

 Vistos, etc.

Despachei no processo de código nº. 53665.

 Cumpra-se.

 Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57333 Nr: 770-79.2015.811.0100

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODERJAN & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Cardomane, ZILDA DA CONCEIÇÃO 

PRESTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MAGDALENA REZENDE DE 

LACERDA - OAB:18287, JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO - 

OAB:2492-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristianne Maria Kunst 

talaska - OAB:7987-MT, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991, 

Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11991

 Vistos, etc.

Despachei no processo de código nº. 53665.

 Cumpra-se.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68424 Nr: 3289-56.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JERÔNIMO MARCELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 e 22165, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 
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OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a ref. 28, e visando o 

devido impulsionamento dos autos intimo a parte requerente na pessoa de 

seus procuradores, a se manifestar no prazo de 15 ( quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52770 Nr: 1182-78.2013.811.0100

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORINDO INÁCIO BURG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODERJAN & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Rodrigues Miranda 

Junior - OAB:18778

 Vistos, etc.

Despachei no processo de código nº. 53665.

 Cumpra-se.

 Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53663 Nr: 541-56.2014.811.0100

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODERJAN & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTINO MASSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TAVARES 

CALAZANS - OAB:11802/O, Rubens Rodrigues Miranda Junior - 

OAB:18778

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LEITE FERNANDES - 

OAB:2544-A/MT, MARCOS ROGERIO MENDES - OAB:16057, VALTER 

VICENTE LEON - OAB:4196A/OAB-MT

 Vistos, etc.

Despachei no processo de código nº. 53665.

 Cumpra-se.

 Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53665 Nr: 543-26.2014.811.0100

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTINO MASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODERJAN & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:, Hendrick Renato Garanhani Gimenez - 

OAB:59993, MARCOS ROGERIO MENDES - OAB:MT 16.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MOURA BORGES - 

OAB:839, JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2492-MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista o teor da petição retro, intime-se a parte contrária, para 

que querendo se manifeste, nos termos do artigo 10 do CPC, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

Cumpra-se. Diligências necessárias.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63882 Nr: 365-72.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO ROCHA DOS SANTOS, 

JULIANO SOARES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wellington Cardoso Ribeiro - 

OAB:11.991, WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - OAB:11991

 Vistos, etc.

Considerando o teor da preliminar arguida pela defesa, em sede de 

alegações finais, vista ao Ministério Público para se manifestar e requerer 

o que entender de direito.

Após, retornem conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60317 Nr: 708-05.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 Vistos, etc.

 Considerando o pedido do r. causídico à ref. 57, ARBITRO-LHE a título de 

honorários o importe de 03 (três) URH’s, a ser suportado pela Fazenda 

Pública Estadual, valor este que se encontra em consonância com a tabela 

de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, o que faço com base 

no artigo 1º da Lei nº 8.906/94.

Outrossim, cumpra-se a decisão anterior.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 70757 Nr: 1209-85.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDIOMAR MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 Vistos etc.

Considerando a renúncia de ref. 285, revogo a nomeação realizada 

anteriormente (ref. 32) e NOMEIO o Dr. TIAGO JOSÉ LIPSCH para atuar 

como Advogado Dativo do réu.

Não havendo recusa, intime-se o acusado desta nomeação.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80967 Nr: 310-19.2020.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO SOARES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 Vistos, etc.

Considerando a resposta à acusação apresentada à ref. 39, vista ao 

Ministério Público para se manifestar. Em seguida, concluso para 

deliberação.

Cumpra-se com anotação de urgência.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-93.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ROZILEI FREITAS PEREIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000291-93.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:LOURENCO & 

BARROS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLA MAIA 

DUTRA POLO PASSIVO: ROZILEI FREITAS PEREIRA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Brasnorte Data: 29/05/2020 

Hora: 12:15 , no endereço: RUA CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - 

MT - CEP: 78350-000 . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-78.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON GONCALVES SANTANA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000292-78.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:LOURENCO & 

BARROS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLA MAIA 

DUTRA POLO PASSIVO: JEFERSON GONCALVES SANTANA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Brasnorte Data: 29/05/2020 

Hora: 12:30 , no endereço: RUA CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - 

MT - CEP: 78350-000 . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-63.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SESAR FRANCISCO POMPEU DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000293-63.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:LOURENCO & 

BARROS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLA MAIA 

DUTRA POLO PASSIVO: SESAR FRANCISCO POMPEU DA SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Brasnorte 

Data: 29/05/2020 Hora: 12:45 , no endereço: RUA CURITIBA, 1080, 

CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 . 17 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-48.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEY MONTEIRO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000294-48.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:LOURENCO & 

BARROS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLA MAIA 

DUTRA POLO PASSIVO: LUCINEY MONTEIRO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Brasnorte Data: 29/05/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: RUA CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-33.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO WELLINGTON CECHINI CAMPAGNUCI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000295-33.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:LOURENCO & 

BARROS LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLA MAIA 

DUTRA POLO PASSIVO: FABIANO WELLINGTON CECHINI CAMPAGNUCI 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Brasnorte 

Data: 29/05/2020 Hora: 13:15 , no endereço: RUA CURITIBA, 1080, 

CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 . 17 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-12.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE NASI IRANTXE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RAFAEL LANZARINI OAB - MT0018821A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

CICERO LEITE DE SOUZA - MOTOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo: 1000525-12.2019.8.11.0100 Reclamante: Cleonice Nasi Irantxe 

Reclamadas: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. (1ª 

Reclamada) e Cicero Leite de Souza - Motos - ME (2ª Reclamada) 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem 

produzidas outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para 

fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por 

julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e 

decido. Antes de analisar efetivamente as manifestações apresentadas 

pelas partes, verifica-se que a 2ª Reclamada não foi devidamente citada 

(Id. nº 21961212) e, conseguintemente, restou prejudicado o seu 

comparecimento em sessão conciliatória. Pois bem, conforme pode ser 

visualizado no termo de audiência de conciliação (Id. nº 23327419), a 

Reclamante foi devidamente intimada para apresentar o endereço da 2ª 

Reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Contudo, 

apesar de ter pleno conhecimento acerca de sua obrigação e, 

principalmente, das consequências de sua inércia, a Reclamante deixou 

transcorrer in albis o prazo que lhe havia concedido, o que, inclusive, 

restou certificado nos autos (Id. nº 31128549), fazendo emergir o seu 

flagrante desinteresse em prosseguir com o feito em face da 2ª Ré. 

Destarte, considerando que a Reclamante se quedou silente em 

apresentar um novo endereço da 2ª Reclamada, DETERMINO que a mesma 

(Concessionária) seja excluída do polo passivo da lide. Da preliminar: - Da 

ilegitimidade passiva da Administradora de Consórcio Nacional Honda S/A: 

Em que pesem as considerações apresentadas pela 1ª Reclamada, 

entendo que as mesmas não reivindicam a guarida deste juízo. Da 

exegese dos documentos que instruíram a peça vestibular, 

essencialmente o “Extrato para Simples Conferência”, verifica-se que a 

parte Autora aderiu a um consórcio administrado pela 1ª Reclamada, 

restando, portanto, evidenciado o vínculo entre as partes. Outrossim, a 

Reclamante sustentou na exposição inicial que, apesar de ter promovido o 

pagamento de um valor (R$ 7.000,00) a título de lance, bem como, o 

pagamento do frete da motocicleta, o referido bem (objeto do consórcio) 

não lhe foi entregue. Tendo em vista os fatos supracitados, bem como, 

considerando que a Reclamante sustentou a necessidade de ser 

reconhecida a responsabilidade “solidária” entre as Reclamadas (artigo 7º, 

parágrafo único e artigo 25, ambos do diploma consumerista), entendo ser 

prematuro o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da 

Administradora do Consórcio, pois, resta imperioso promover a análise 

meritória acerca dos fatos que ensejaram a propositura da demanda. Ante 
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o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: A Reclamante alegou na 

petição inicial que, no intuito de adquirir o consórcio de uma moto, 

procurou o Sr. “Cícero Leite de Souza” no estabelecimento “ALIANÇA 

MOTOS”, ocasião em que lhe foi ofertada a inclusão no “CONSÓRCIO 

NACIONAL HONDA” (Grupo 42635 – Cota: 29/0-1). A Autora esclareceu 

que, no mês de outubro/2018, contratou um consórcio junto a 2ª 

Reclamada e, prontamente, realizou o pagamento da importância de R$ 

650,92. A Postulante relatou ao Sr. Cícero (representante da 2ª Ré) que 

desejava dar um lance no valor de R$ 7.000,00, contudo, como a 

atendente responsável pela emissão dos boletos não se encontrava, o 

mesmo lhe informou que o montante poderia ser transferido para sua 

conta. A Demandante destacou que, na data de 16/10/2018, realizou a 

transferência de R$ 7.000,00 para a conta informada pelo Sr. Cícero, bem 

como, promoveu o pagamento em espécie do valor de R$ 700,00 a título de 

frente, tudo com a promessa de que a almejada moto lhe seria entregue no 

prazo de até 30 dias. A Autora relatou que, passado o referido prazo, 

contatou a 2ª Reclamada para averiguar se a moto havia chegado, 

contudo, obteve a resposta de que a mesma estava em falta no estoque. 

A Reclamante destacou ter cobrado posicionamento da 2ª Reclamada em 

outras ocasiões, no entanto, informou que sempre lhe eram apresentadas 

desculpas e, nas últimas tentativas, tomou conhecimento de que o Sr. 

“Cícero” havia perdido a concessão da Honda e ainda, estava trabalhando 

para devolver o dinheiro. Por entender que os fatos acima mencionados 

lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral e material, a Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, no 

tocante ao mérito, a 1ª Reclamada esclareceu não ter recebido qualquer 

valor a título de lance ou frete, bem como, que segundo consta do extrato 

da consorciada, foi realizado apenas o pagamento da 1ª parcela do 

consórcio (R$ 650,92) na data de 16/10/2018. A 1ª Ré relatou que, 

segundo consta das cláusulas gerais do contrato de adesão, somente são 

acatados créditos pagos por meio de “boleto bancário” fornecido pela 

própria administradora ou pela concessionária conveniada, no entanto, a 

Reclamante promoveu o pagamento por meio de depósito direto à 

Concessionária, não tendo o crédito sido revertido em favor da 

Administradora. A 1ª Ré sustentou que não pode ser responsabilizada por 

eventual promessa feita pelo representante da Concessionária, bem como, 

que a Reclamante foi excluída da cota por inadimplemento e ainda, que 

eventual restituição do valor pago ao fundo comum (com os descontos 

previstos contratualmente) somente poderá ocorrer mediante 

contemplação em assembleias mensais ou no prazo de 30 dias após a 

realização da última assembleia. Por fim, a 1ª Reclamada defendeu não ter 

praticado nenhum ato ilícito, bem como, que inexistem danos morais a 

serem indenizados, motivo pelo qual, pugnou pela improcedência da lide. 

Inicialmente, convém esclarecer à Reclamante que, embora se trate de um 

direito básico inerente à pessoa do consumidor, a inversão do ônus da 

prova não deve ser interpretada de forma absoluta, a ponto de lhe eximir 

da obrigação de apresentar ao juízo provas mínimas acerca dos fatos 

constitutivos do direito perseguido (artigo 373, I, do CPC/2015). Nesse 

sentido, segue abaixo uma jurisprudência do TJRO: “Apelação cível. 

Danos materiais e morais. Mercadoria paga e não recebida. Inversão do 

ônus da prova. Aplicação não automática. Recurso desprovido. A 

benesse prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor 

(inversão do ônus da prova), tal benefício não é absoluto, devendo ser 

utilizado com ponderação e bom senso, não isentando a parte-autora de 

trazer, conjuntamente com a peça exordial, as provas que tenha 

condições de produzir e que visem a demonstrar elementos mínimos de 

existência do fato constitutivo de seu direito. (TJ-RO - APL: 

00038103020158220014 RO 0003810-30.2015.822.0014, Data de 

Julgamento: 12/04/2019).”. (Destaquei). Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento a todo o 

acervo documental protocolizado nos autos, tenho que o direito não milita 

em favor das pretensões inaugurais. Embora a Reclamante tenha ventilado 

a necessidade de ser reconhecida a responsabilidade solidária entre as 

Reclamadas (Administradora do Consórcio e a Concessionária de Motos), 

entendo que a mesma não detém nenhum fundamento, pois, encontra-se 

totalmente alheia à realidade das provas apresentadas nos autos. Reza o 

artigo 7º, parágrafo único, do CDC que: “Art. 7° (...) Parágrafo único. 

Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela 

reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”. (Destaquei). 

Concatenando o dispositivo supra ao caso em comento, tenho convicção 

de que a 1ª Reclamada não concorreu com os infortúnios vivenciados pela 

Reclamante. Apesar de não subsistirem dúvidas de que chegou a ser 

estabelecido vínculo entre as partes (tanto é que consta do extrato da 

consorciada o pagamento da 1ª parcela do consórcio na longínqua data de 

16/10/2018), todo o inconformismo inaugural é direcionado unicamente à 

Concessionária de Motos (a qual a Reclamante não fez questão alguma de 

informar um novo endereço para possibilitar a citação), cujo representante 

(Sr. Cícero), ao que tudo indica, abusou da boa-fé da Reclamante. 

Consoante pode ser observado nos documentos que instruíram a peça 

vestibular, a Reclamante não promoveu o pagamento de qualquer valor a 

título de lance à 1ª Reclamada, mas sim, imprudentemente, depositou a 

importância de R$ 7.000,00 diretamente na conta da Concessionária e o 

pior, não exigiu absolutamente nenhuma prova documental de que o 

referido montante havia sido efetivamente repassado a quem de direito. 

Ademais, as conversas (WhatsApp) anexas ao Id. nº 21845865 

demonstraram claramente que a consumidora foi ludibriada pelo 

representante da 2ª Reclamada, tanto é que o mesmo demonstrou 

preocupação com as ameaças da Reclamante em acionar o PROCON (o 

que, obviamente, somente iria trazer malefícios à sua pessoa) e ainda, 

reconheceu que iria devolver o dinheiro. A fim de sacramentar o fato de 

que a Reclamante detinha pleno conhecimento de que apenas o “Sr. 

Cícero” (representante da Concessionária de Motos) lhe proporcionou 

prejuízos, tempestivo transcrever um pequeno trecho da exordial: “Isto em 

decorrência da promessa da aquisição da motocicleta através do 

consórcio, 1º) engabelou o Requerente para que este efetuasse o 

pagamento direto em sua conta bancária, ao invés de boleto bancário; 2º) 

Não deu o lance, e permaneceu com a falácia de que a moto logo 

chegaria; e, por 3º) Usufruiu do dinheiro do Requerente a qual era 

direcionada a Primeira Requerida, para fins pessoais, e após muitas 

mentiras e falácias confessou dever os valores pagos pela Requerente a 

ele, não entregou o bem que a Requerente tinha direito por força do 

consorcio, nem mesmo compensou os dessabores sofridos.”. (Destaquei). 

Da exegese dos argumentos apresentados pela própria Reclamante, 

verifica-se que a mesma detinha ciência de que os pagamentos devidos à 

1ª Reclamada deveriam ter sido feitos por meio de boleto bancário (nos 

termos da Cláusula 4.7 do Regulamento de Grupo de Consórcio anexo ao 

Id. nº 23019699) e, mesmo assim, perigosamente, assumiu o risco de 

pagar diretamente à Concessionária. Além disso, a própria Postulante 

acabou por reconhecer que o valor anteriormente pago (R$ 7.000,00) não 

chegou a ser repassado à Administradora do Consórcio, bem como, que o 

mesmo havia sido usufruído pelo representante da 2ª Reclamada para fins 

pessoais. De suma relevância fazer menção ao artigo 14, § 3º, II, do 

Código do Consumidor: “Art. 14. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não 

será responsabilizado quando provar: II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro.”. (Destaquei). A meu ver, diante dos esclarecimentos e 

provas anexas na inicial, bem como, os documentos apresentados pela 

Administradora do Consórcio, resta mais do que evidenciado que toda a 

situação vivenciada pela Reclamante foi ocasionada por terceiro (e ainda, 

com contribuição direta da própria consumidora que, conforme alhures 

mencionado, não foi diligente em promover o pagamento à empresa 

responsável pela administração da cota consorcial), não havendo 

nenhuma possibilidade de ser atribuída qualquer responsabilidade à 1ª 

Reclamada. Outra questão que corrobora o posicionamento supracitado 

reside no fato da Reclamante ter deixado transcorrer in albis o prazo para 

protocolizar a sua impugnação, o que, definitivamente, apenas faz emergir 

a sua aquiescência tácita com toda a tese defensiva apresentada pela 1ª 

Ré. Portanto, em não se fazendo concomitantemente presentes os 

requisitos inerentes à configuração da responsabilidade civil 

(ação/omissão; nexo de causalidade e dano), bem como, nenhum dos 

requisitos relacionados à repetição do indébito (haja vista que a 1ª 

Reclamada não realizou nenhuma cobrança indevida ou recebeu qualquer 

valor em excesso), tenho que as pretensões indenizatórias almejadas pela 

Reclamante devem ser rechaçadas. Por derradeiro, não tendo a 

Reclamante apresentado provas mínimas acerca dos fatos constitutivos 

do direito perseguido (artigo 373, I, do CPC/2015), ou seja, de que a 1ª 

Reclamada contribuiu de alguma forma com os fatos narrados, bem como, 

tendo em vista que a consumidora não fez nenhuma questão de manter a 

2ª Ré no polo passivo da lide (tanto é que, reitero, apesar de ter sido 

intimada em audiência, manteve-se inerte em fornecer um novo endereço 

da Concessionária ou de seu representante), entendo que outro caminho 

não há a ser trilhado por este juízo, senão contemplar a improcedência da 

demanda. Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida 

e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a 
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ação. Por fim, DETERMINO que a Secretaria deste juízo providencie a 

exclusão da 2ª Reclamada do sistema PJE. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com amparo no que 

preconiza o artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de 

Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Daiane Marilyn Vaz Juíza de 

Direito--

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010085-97.2012.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DOS ANJOS DA SILVA LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

Processo nº 8010085-97.2012.8.11.0100 Exequente: FBM Comércio de 

Materiais de Construção Ltda. - EPP Executada: Maria dos Anjos da Silva 

Lopes SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se a presente demanda de uma 

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” em que a parte Exequente almeja 

o recebimento da importância de R$ 193,91 (Cento e noventa e três reais e 

noventa e um centavos). Consoante se extrai dos andamentos 

processuais, as partes compuseram a lide amigavelmente em sessão 

conciliatória (Id. nº 8976031), bem como, o acordo restou devidamente 

homologado por este juízo (Id. nº 8976036). No entanto, devido ao 

descumprimento incorrido pela parte Executada, a Exequente deu início à 

fase de “Cumprimento de Sentença” (Id. nº 8976040). Da exegese da 

manifestação vinculada ao Id. nº 29227344, a Exequente informou ao juízo 

que desconhece o atual paradeiro da Executada, bem como, que apesar 

de ter realizado buscas no intuito de localizar bens passíveis de penhora, 

não obteve êxito, motivo pelo qual, pugnou pela desistência da ação. Pois 

bem, não obstante o pedido supracitado, convém alvitrar à Exequente que 

a presente demanda se trata de uma “Execução de Título Extrajudicial”. 

Logo, diante dos esclarecimentos alhures mencionados, entendo que o 

fundamento do pedido de extinção dos autos se encontra previsto no 

artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Segue abaixo transcrito o referido 

dispositivo legal: “Art. 53. (...) § 4º Não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.”. (Destaquei). Portanto, com 

amparo nas sucintas considerações exaradas no presente 

pronunciamento jurisdicional, ainda que por fundamentação diversa 

daquela pretendida pela parte Exequente, entendo que outro caminho não 

há a ser trilhado por este juízo, senão extinguir a presente execução. 

Dispositivo: Diante do exposto, com respaldo no artigo 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intime-se a parte Exequente por sua 

patrona. Dispenso a intimação da Executada, pois, conforme reconhecido 

pela própria Exequente, o paradeiro daquela é desconhecido. Daiane 

Marilyn Vaz Juíza de Direito--

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000102-22.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENIA CRISTINA BORGES OAB - MT0016122S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000102-22.2019.8.11.0110. Vistos. O Exequente informou que a parte 

Executada não pagou o valor da condenação (ID.23891495) e requereu o 

cumprimento da sentença (ID.30970547). Com essas considerações, 

DEFIRO o pedido do Exequente. Destarte, determino a atualização da 

Classe judicial da ação, de Procedimento do Juizado Especial Cível para 

Cumprimento de Sentença. INTIME-SE a parte Executada para, no prazo de 

quinze (15) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de o montante 

da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento) [art. 523, caput e § 1º, CPC]. Efetuado o pagamento parcial, a multa 

de 10% (dez por cento) incidirá sobre o restante [art. 523, § 2º, CPC]. Não 

efetuado o pagamento no prazo previsto, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora e avaliação, acrescido da multa respectiva, seguindo-se os atos 

de expropriação [art. 523, § 3º, CPC]. Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento voluntário, CIENTIFIQUE a parte Executada que terá o prazo de 

quinze (15) dias, independentemente de penhora ou nova intimação, para, 

querendo, apresentar impugnação [art. 525 e seguintes, CPC]. Expeça-se 

o necessário. Intimem-se.Cumpra-se. Campinápolis/MT, 15 de abril de 

2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-26.2018.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO SILVA MAUAD OAB - MG119378 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZAS AGROSCIENCES PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PAULA HADRIANE PEREIRA NEIVA (TESTEMUNHA)

ATEVALDO FARIAS DE MORAES (TESTEMUNHA)

ADIVAIR FERNANDES DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 

1000104-26.2018.8.11.0110. Vistos. Recurso tempestivo e preparo 

devidamente recolhido, conforme documento juntado em Id.25134968. 

Desta forma, RECEBO o recurso inominado interposto, apenas no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, bem como 

contrarrazões lançadas. Remetam-se os autos à Turma Recursal do 

Juizado especial Cível, com nossas homenagens. Cumpra-se. 

Campinápolis/MT, 16 de abril de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-74.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA CRISTINA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEZIA ALVES DE PAULA OAB - MT10075 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000105-74.2019.8.11.0110. Vistos. Relatório dispensado pelo art. 38, da 

Lei 9.099/95. DECIDO. A parte requerida em Id.25873474 informa nos 

termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, o total 

cumprimento da obrigação e a parte requerente concorda com o valor em 

Id.31271633. Ante o exposto, JULGO extinta a presente ação de 
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cobrança, com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE, o competente 

ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida em Id. 314271633. Intime-se a parte 

querente pessoalmente da decisão. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Campinápolis/MT, 16 de 

abril de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000069-32.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA FERREIRA GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 

1000069-32.2019.8.11.0110. Vistos. Intime-se a parte autora, para no 

prazo de 15 (quinze) dias impugnar a contestação apresentada em Id. 

24043788. Intime-se. Cumpra-se. Campinápolis/MT, 15 de abril de 2020. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0500056-32.2015.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA FRANCISCO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT17078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIANE GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS DESPACHO Processo: 

0500056-32.2015.8.11.0110. Vistos. Considerando o lapso temporal da 

apresentação dos valores para execução, intime-se a parte exequente 

para atualizar os cálculos apresentados em Id.2441094. Intime-se. 

Cumpra-se. Campinápolis/MT, 14 de abril de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000673-90.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ALVES CAIXETA OAB - MT20632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000673-90.2019.8.11.0110. REQUERENTE: TELMA MOREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TIM S/A Vistos, etc. Sentença-> Extinção sem resolução de 

mérito->Abandono da causa. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

81, §3°, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA, 

proposta por TELMA MOREIRA DA SILVA em face de TIM S/A. No decorrer 

do processo a parte reclamante fora instada a proceder à emenda da 

inicial ao teor do despacho de Id nº 27419496. Pois bem. No caso, 

vislumbro que a parte requerente não manifestou acerca da regularização 

processual, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, bem como não 

apresentou justificativa. Assim, denota-se que a parte autora não 

promoveu os atos de diligências que lhe competiam, abandonando a causa 

conforme certidão (Id nº 30667600). Sabe-se que nos Juizados Especiais 

prescinde de intimação pessoal das partes para a extinção dos feitos, 

caso ocorra algumas das situações elencadas no art. 485 do CPC, senão 

vejamos: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: (...) § 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, 

de prévia intimação pessoal das partes. Destaquei. Destarte, ao que 

preconiza o Código de Processo Civil, afere-se que houve o abandono da 

causa, conforme art. 485, III, do diploma legal supracitado. Dispositivo. Por 

estas razões, recomendo a extinção do processo sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, §1°, da Lei n° 9099/95 c/c 485, III, do NCPC. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Lys Meire Toda Paiva Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por 

sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. 

Cumpra-se. Campinápolis – MT, 15 de abril de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000078-96.2016.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JORCIMAR RAMOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT17078-O (ADVOGADO(A))

RUANA CAROLINE SILVA RIOS OAB - MT20743/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO POLICARPO DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ALVES CAIXETA OAB - MT20632/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000078-96.2016.8.11.0110. REQUERENTE: JORCIMAR RAMOS ALMEIDA 

REQUERIDO: ORLANDO POLICARPO DE LIMA Vistos, etc. Sentença-> 

Extinção sem resolução de mérito->Abandono da causa. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 81, §3°, da Lei 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL, proposta por JORCIMAR RAMOS DE ALMEIDA em face 

de ORLANDO POLICARPO DE LIMA, conforme Id nº 1457245. No decorrer 

do processo a parte reclamante fora instada a manifestar nos autos para 

requerer o que entender de direito, conforme (Id nº 22545063). Pois bem. 

No caso, vislumbro que a parte requerente não manifestou acerca da 

regularização processual, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, 

bem como não apresentou justificativa. Assim, denota-se que a parte 

autora não promoveu os atos de diligências que lhe competiam, 

abandonando a causa conforme certidão (Id nº 23681874). Sabe-se que 

nos Juizados Especiais prescinde de intimação pessoal das partes para a 

extinção dos feitos, caso ocorra algumas das situações elencadas no art. 

485 do CPC, senão vejamos: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: (...) § 1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. Destaquei. 

Destarte, ao que preconiza o Código de Processo Civil, afere-se que 

houve o abandono da causa, conforme art. 485, III, do diploma legal 

supracitado. Dispositivo. Por estas razões, recomendo a extinção do 

processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, §1°, da Lei n° 

9099/95 c/c 485, III, do NCPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lys Meire Toda Paiva Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se. Cumpra-se. Campinápolis – MT, 16 de abril de 2020. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-60.2016.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

DIOCESE DE PRIMAVERA DO LESTE-PARANATINGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ALVES CAIXETA OAB - MT20632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO GALVAO PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 597 de 795



CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000061-60.2016.8.11.0110. REQUERENTE: DIOCESE DE PRIMAVERA DO 

LESTE-PARANATINGA REQUERIDO: RONALDO GALVAO PINTO Vistos, 

etc. Sentença-> Extinção sem resolução de mérito->Abandono da causa. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 81, §3°, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Reclamação, proposta por 

DIOCESE DE PRIMAVERA DO LESTE – PARANATINGA em face de 

RONALDO GALVÃO PINTO, conforme Id nº 1053528. No decorrer do 

processo a parte reclamante fora instada a indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de arquivamento, conforme decisão (Id nº 24592573). 

Pois bem. No caso, vislumbro que a parte requerente não manifestou 

acerca da regularização processual, deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação, bem como não apresentou justificativa. Assim, denota-se 

que a parte autora não promoveu os atos de diligências que lhe 

competiam, abandonando a causa conforme certidão (Id nº 25910276). 

Sabe-se que nos Juizados Especiais prescinde de intimação pessoal das 

partes para a extinção dos feitos, caso ocorra algumas das situações 

elencadas no art. 485 do CPC, senão vejamos: Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: (...) § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Destaquei. Destarte, ao que preconiza o Código de Processo 

Civil, afere-se que houve o abandono da causa, conforme art. 485, III, do 

diploma legal supracitado. Dispositivo. Por estas razões, recomendo a 

extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, §1°, 

da Lei n° 9099/95 c/c 485, III, do NCPC. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lys Meire Toda Paiva 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Intime-se. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se. Campinápolis – MT, 17 de 

abril de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92016 Nr: 19487-06.2015.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES MARIA, FABRÍCIO MOTA MARIA, RODRIGO 

JULIANO MOTA MARIA, MICHELA ANDRESSA MOTA MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ELOIR FREITAS, ANTONIO JOSÉ DE GÓIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEBAN RAFAEL BALDASSO 

ROMERO - OAB:14717/MT

 Vistos.

1. Em face da decisão de Ref. 106, a parte Autora opôs embargos de 

declaração, ante o argumento de ocorrência de omissão no dispositivo do 

decisum, em razão de não ter sido redesignada audiência de instrução e 

julgamento para a oitiva de suas testemunhas bem como depoimento 

pessoal dos requeridos.

 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à 

análise do mérito.

Decido.

Com efeito, os argumentos expostos pelo embargante merecem 

acolhimento em parte.

Analisando o feito, em decisão saneadora foi determinada apenas a 

produção de prova testemunhal, decisão esta já preclusa.

Assim, não há necessidade de oitivar os Requeridos, posto que não foi 

determinado o depoimento pessoal.

Acerca da omissão na designação de audiência de instrução e julgamento 

para duas testemunhas suas: Michel e Fernando, em que pese residirem 

na Comarca de Sinop, o embargante requereu que suas oitivas sejam 

feitas neste Juízo, razão pela qual foi designada a audiência em 

dezembro, mas por conta de pedido de redesignação, assim foi feito, sem 

este Juízo designar nova data.

Assim, passo a suprir a OMISSÃO: “Para oitiva das testemunhas da parte 

autora, Michel e Fernando, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 01 de julho de 2020, às 10:30 horas. Deverá a parte autora 

providenciar as intimações das testemunhas. Int. Diligências necessárias.”

3. Isto posto, conheço os embargos de declaração, por tempestivos e, no 

mérito, concedo-lhes parcialmente provimento, na forma acima exposta.

4. Intimem-se as partes da presente decisão.

5. Diligências necessárias.

Cláudia, 16 de abril de 2020.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96193 Nr: 1364-22.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ASSIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte recorrida para oferecimento de contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprindo o artigo 

1.010, §1º do CPC.

2. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime o apelante para 

apresentar contrarrazões, no mesmo prazo alhures mencionado.

3. Na sequência, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, com as nossas homenagens de estilo (art. 1.010, §3º, do 

CPC).

4. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98125 Nr: 2360-20.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YATIYO FUKAGAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED Norte do Mato Grosso Cooperativa de 

Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB:12089-A/MT

 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil para o fim de tão somente CONDENAR a requerida ao 

ressarcimento à parte autora das despesas por ela efetuadas relativas ao 

procedimento cirúrgico, tratamento e internação no período de 24.01.2016 

a 28.01.2016 e consultas médicas e exames acostados à inicial, de 

acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares 

praticados à época pela operadora com os serviços contratados e 

credenciados, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e 

correção monetária pelo índice INPC, a contar do desembolso.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000472-28.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SOUZA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR OAB - MT9061/B (ADVOGADO(A))

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEKRA VISTORIAS E SERVICOS LTDA. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA LATORRE OAB - SP163095 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 30/07/2019 às 

13:30hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000284-35.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

GERCI VALTRICK - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE APARECIDA RAMILIO JOAO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 23/07/2019 Hora: 

14:50, na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010142-44.2014.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA MENDES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ILAN GOLDBERG OAB - RJ100643 (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 8010142-44.2014.8.11.0101 Promovente: 

KARINA MENDES DOS SANTOS Promovido: SOCIEDADE COMERCIAL E 

IMPORTADORA HERMES S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Vistos. 1. 

Intime-se a parte autora para apresentar impugnação à contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. 2. Após, conclusos. Cláudia, 29 de março de 

2017. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010142-44.2014.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA MENDES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ILAN GOLDBERG OAB - RJ100643 (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CLÁUDIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Av. Gaspar Dutra, 

Quadra P3, Centro, Cláudia - MT - CEP: 78.540-000 IMPULSIONAMENTO - 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

55/2007-CGJ/MT, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

executada para que efetue o pagamento da dívida no valor apresentado 

pelo contador judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o 

fazendo, incidir multa no montante da condenação no percentual de 10% 

(dez por cento), nos termos do art. 523 do CPC/2015 e artigo 52, IV da Lei 

n. 9.099/95. Cláudia/MT, 17/04/2020. (Assinado Digitalmente) 

Analista/Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela CNGC-GJ/TJ-MT

Comarca de Colniza

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000101-52.2019.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

N. C. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON MEDEIROS OAB - MT0006395A (ADVOGADO(A))

JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA OAB - MT21709/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. D. S. (REU)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de id:24912896

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 99866 Nr: 2870-50.2019.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 Ante o exposto, CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA a TIAGO 

AUGUSTO PEREIRA, mediante as seguintes medidas cautelares:a) 

COMPARECIMENTO do acusado em todos os atos do processo, estando o 

beneficiado proibido de alterar seu endereço sem comunicação a este 

Juízo;b) PROIBIÇÃO de acesso ou frequência a bares e prostíbulos;c) 

PROIBIÇÃO de ausentar-se da Comarca de Colniza por período superior a 

15 dias sem prévia comunicação.EXPEÇA-SE ALVARÁ de SOLTURA, 

salvo se por outro motivo estiver preso, ficando o acusado ADVERTIDO 

de que o descumprimento das medidas cautelares acima determinadas ou 

das medidas protetivas deferidas nos autos sob o Código n. 95053, 

poderá redundar na aplicação de outras medidas cautelares, inclusive 

PRISÃO PREVENTIVA.No ato da soltura, DEVERÁ o Sr. Meirinho LER 

expressamente tais condições, alertando-se das consequências do 

descumprimento.RECOLHA-SE eventual mandado de prisão em aberto, 

atualizando-se o BNMP 2.0.Sem prejuízo, levando em conta o cenário 

epidêmico pelo Covid-19, recomendando a adoção de diversas medidas de 

prevenção, conforme a Portaria-Conjunta acima mencionada, 

AGUARDEM-SE os autos na Secretaria, até que novas medidas sejam 

determinadas pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Ato 

seguinte, após o retorno habitual do expediente forense, EXPEÇAM-SE as 

cartas precatórias requeridas à ref. 67. CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa.CUMPRA-SE com urgência, servindo a presente como 

MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.De Juína para Colniza-MT, data 

da assinatura eletrônica.VAGNER DUPIM DIASJuiz de Direito

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000441-14.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

GENI GLINKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON SCHONS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 1000441-14.2019.8.11.0099. 

REQUERENTE: GENI GLINKE REQUERIDO: MILTON SCHONS S E N T E N Ç 

A Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de Petição intitulada “Ação De 
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Reconhecimento E Dissolução De União Estável Com Separação De Bens 

Com Litigio” ajuizada por Geni Glinke contra Milton Schons. Proferiu-se 

decisão inicial determinando a emenda à Inicial. A parte-autora emendou A 

inicial, porém, pediu a desistência do processo. Vieram os autos 

conclusos. É, ao que parece, o que apresenta relevância para o momento, 

estando o processo concluso para prolação de sentença. II 

FUNDAMENTAÇÃO Desistência pedida antes da contestação, torna-se 

desnecessária a intimação da parte-requerida (artigo 485, §4º, do CPC). III 

DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do 

art. 321 do CPC, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC. DEIXA-SE de 

condenar a parte-autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, considerando que não houve ato processual, com a 

ressalva do art. 486, §§1º e 2º, do CPC. DEIXA-SE de condenar em 

honorários advocatícios, considerando que não houve a angularização 

processual. IV DELIBERAÇÕES FINAIS Transitada em julgado, se nada for 

requerido, ARQUIVAR os autos. Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000079-12.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAU RAMOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 1000079-12.2019.8.11.0099. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

RAU RAMOS Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de Petição intitulada “Busca e 

apreensão” ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A. contra 

Rau Ramos. Recebida a Inicial, deferiu-se a busca e apreensão, cujo 

cumprimento teve por resultado diligência positiva, conforme Auto de 

Busca, Apreensão e Depósito/Entrega de Veículo juntado aos autos. 

Certificado o decurso de prazo da parte-requerida. Posteriormente, o 

requerido apresentou contestação, requerendo a intimação da 

parte-autora, para que apresente os valores devidos para que purgue a 

mora. É o relato do necessário. II FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, 

verifica-se que decorreu o prazo da parte-requerida para apresentar 

resposta, contestação ou pagar o débito. Intempestivamente, o requerido 

apresentou contestação, porém não purgou a mora, apenas requereu a 

intimação da parte-autora para apresentar os cálculos, para 

posteriormente purgar a mora. Porém, juntamente com o mandado de 

busca e apreensão, acompanha o valor que deveria ser pago, não sendo 

necessária a intimação do autor para purgar a mora. Assim, tendo em 

vista a contestação intempestiva e não havendo requerimento de prova 

(art. 349 do CPC), conclui-se ser caso de “julgamento antecipado” do 

mérito, conforme leciona o art. 355, II, do CPC. Sobre o caso em análise, 

exemplo de alienação fiduciária em garantia, tem-se que a requerida 

transferiu à PJ requerente o domínio resolúvel e a posse indireta do 

veículo identificado na Inicial, independentemente da tradição do bem, 

tornando-se possuidor direto e depositário. Diante do inadimplemento, 

ressalte-se, que não foi “contestado” pelo requerido, a propriedade se 

consolidou nas mãos do autor. Pois bem. Verifica-se que do momento da 

apreensão do veículo (abril/2019) até o pedido da parte requerida 

(julho/2019) para reaver o bem, decorreram aproximadamente 3 (três) 

meses, superior ao previsto no artigo 3°, §1° e §2°, do Decreto-Lei n° 

911/69. O pedido está aparelhado com instrumento contratual (Cédula de 

Crédito Bancário) que contém a cláusula da Alienação Fiduciária em 

Garantia, transferindo ao requerente o domínio resolúvel e a posse indireta 

do bem alienado, tornando-se a devedora possuidora indireta e sua 

depositária. Consta dos autos, ainda, o instrumento de protesto com 

intimação pessoal, que caracterizou a mora (art. 2º, § 2º do Decreto Lei 

nº. 911/69). Assim sendo, deve-se declarar judicialmente a resolução do 

contrato por inadimplemento do requerido e, por consequência, 

reconhecer em favor da PJ requerente o direito ao domínio do bem 

descrito na Inicial, autorizando a expedição de novo certificado de registro 

e propriedade em seu nome, livre do ônus da propriedade fiduciária, 

conforme art. 3º, parágrafo 1º, do Decreto Lei nº 911/69. III DISPOSITIVO 

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, isso para: 1. CONSOLIDAR, de forma 

definitiva, nas mãos da requerente, o domínio e a posse plena e exclusiva 

do bem: Picape Fiat Strada Working CE, álcool/gasolina, cor prata, ano 

2 0 1 4 ,  p l a c a  Q B G - 9 8 7 5 ,  r e n a v a m  0 1 0 1 1 3 2 8 8 3 3 , 

Chassi:9BD578241E7805631; 2. TORNAR definitiva a apreensão ocorrida 

em sede de antecipação de tutela. VALE A PRESENTE como título hábil à 

transferência do certificado de propriedade perante o DETRAN. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o valor da 

condenação. CONDENA-SE a requerida ao pagamento dos honorários, 

das custas e despesas. IV DELIBERAÇÕES FINAIS Publicar. Intimar. 

Cumprir. Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os 

autos. Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000079-12.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAU RAMOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 1000079-12.2019.8.11.0099. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

RAU RAMOS Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de Petição intitulada “Busca e 

apreensão” ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A. contra 

Rau Ramos. Recebida a Inicial, deferiu-se a busca e apreensão, cujo 

cumprimento teve por resultado diligência positiva, conforme Auto de 

Busca, Apreensão e Depósito/Entrega de Veículo juntado aos autos. 

Certificado o decurso de prazo da parte-requerida. Posteriormente, o 

requerido apresentou contestação, requerendo a intimação da 

parte-autora, para que apresente os valores devidos para que purgue a 

mora. É o relato do necessário. II FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, 

verifica-se que decorreu o prazo da parte-requerida para apresentar 

resposta, contestação ou pagar o débito. Intempestivamente, o requerido 

apresentou contestação, porém não purgou a mora, apenas requereu a 

intimação da parte-autora para apresentar os cálculos, para 

posteriormente purgar a mora. Porém, juntamente com o mandado de 

busca e apreensão, acompanha o valor que deveria ser pago, não sendo 

necessária a intimação do autor para purgar a mora. Assim, tendo em 

vista a contestação intempestiva e não havendo requerimento de prova 

(art. 349 do CPC), conclui-se ser caso de “julgamento antecipado” do 

mérito, conforme leciona o art. 355, II, do CPC. Sobre o caso em análise, 

exemplo de alienação fiduciária em garantia, tem-se que a requerida 

transferiu à PJ requerente o domínio resolúvel e a posse indireta do 

veículo identificado na Inicial, independentemente da tradição do bem, 

tornando-se possuidor direto e depositário. Diante do inadimplemento, 

ressalte-se, que não foi “contestado” pelo requerido, a propriedade se 

consolidou nas mãos do autor. Pois bem. Verifica-se que do momento da 

apreensão do veículo (abril/2019) até o pedido da parte requerida 

(julho/2019) para reaver o bem, decorreram aproximadamente 3 (três) 

meses, superior ao previsto no artigo 3°, §1° e §2°, do Decreto-Lei n° 

911/69. O pedido está aparelhado com instrumento contratual (Cédula de 

Crédito Bancário) que contém a cláusula da Alienação Fiduciária em 

Garantia, transferindo ao requerente o domínio resolúvel e a posse indireta 

do bem alienado, tornando-se a devedora possuidora indireta e sua 

depositária. Consta dos autos, ainda, o instrumento de protesto com 

intimação pessoal, que caracterizou a mora (art. 2º, § 2º do Decreto Lei 

nº. 911/69). Assim sendo, deve-se declarar judicialmente a resolução do 

contrato por inadimplemento do requerido e, por consequência, 

reconhecer em favor da PJ requerente o direito ao domínio do bem 

descrito na Inicial, autorizando a expedição de novo certificado de registro 

e propriedade em seu nome, livre do ônus da propriedade fiduciária, 

conforme art. 3º, parágrafo 1º, do Decreto Lei nº 911/69. III DISPOSITIVO 
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Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, isso para: 1. CONSOLIDAR, de forma 

definitiva, nas mãos da requerente, o domínio e a posse plena e exclusiva 

do bem: Picape Fiat Strada Working CE, álcool/gasolina, cor prata, ano 

2 0 1 4 ,  p l a c a  Q B G - 9 8 7 5 ,  r e n a v a m  0 1 0 1 1 3 2 8 8 3 3 , 

Chassi:9BD578241E7805631; 2. TORNAR definitiva a apreensão ocorrida 

em sede de antecipação de tutela. VALE A PRESENTE como título hábil à 

transferência do certificado de propriedade perante o DETRAN. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o valor da 

condenação. CONDENA-SE a requerida ao pagamento dos honorários, 

das custas e despesas. IV DELIBERAÇÕES FINAIS Publicar. Intimar. 

Cumprir. Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os 

autos. Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000315-61.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

GERCILIO FERREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDICLEIA DE SOUZA CEZARIO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 1000315-61.2019.8.11.0099. 

AUTOR(A): GERCILIO FERREIRA DO NASCIMENTO REU: VALDICLEIA DE 

SOUZA CEZARIO S E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de 

Petição intitulada “Ação De Despejo Com Pedido De Tutela Antecipada” 

ajuizada por Gercilio Ferreira do Nascimento contra Valdicleia de Souza 

Cezario. Proferiu-se decisão inicial determinando a emenda à Inicial. 

Ocorre que, mesmo tendo sido devidamente intimada, a parte-autora 

deixou o prazo decorrer sem apresentar manifestação, conforme pode 

ser visto nos autos (certidão de decurso de prazo). Vieram os autos 

conclusos. É, ao que parece, o que apresenta relevância para o momento, 

estando o processo concluso para prolação de sentença. II 

FUNDAMENTAÇÃO Segundo o artigo 321 do Código de Processo Civil, 

sempre que a petição inicial deixar de preencher os requisitos dos arts. 

319 e 320 do mesmo diploma legal, ou ainda apresentar defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o Juízo 

concederá o prazo de 15 dias para que o autor emende ou complemente a 

petição inicial. Sem as informações/correções solicitadas na decisão que 

determinou a emenda à inicial, torna-se impossível o desenvolvimento 

válido e regular do processo. Portanto, decorrido o prazo concedido, sem 

a devida regularização dos autos por parte da autora, o indeferimento da 

petição inicial, com a consequente extinção do processo, é medida que se 

impõe, conforme disposto nos artigos 321, par. único e 485, inciso I, todos 

do CPC. III DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, nos 

termos do art. 321 do CPC, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC. 

DEIXA-SE de condenar a parte-autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, considerando que não houve ato processual, com 

a ressalva do art. 486, §§1º e 2º, do CPC. DEIXA-SE de condenar em 

honorários advocatícios, considerando que não houve a angularização 

processual. IV DELIBERAÇÕES FINAIS Transitada em julgado, se nada for 

requerido, ARQUIVAR os autos. Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000082-30.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLORENTINO APARECIDO MARTINS OAB - MT0009659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Não se encontrou documento vinculado ao requerimento, mesmo que 

referente à cessação do benefício. Assim, à parte-autora para juntada. 

Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000090-07.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARLIZE CRISTINA GARTNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLORENTINO APARECIDO MARTINS OAB - MT0009659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Concede-se a gratuidade judiciária. Não se encontrou o indeferimento do 

INSS. Assim, à parte-autora para juntada. Se juntar, CITAR o INSS para 

resposta (inclusive contestação). Após, à parte-autora para impugnação. 

Após, conclusos.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000017-36.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE SANTOS SIQUEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000017-36.2020.8.11.0034 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente (artigo 203 do NCPC), e do Provimento nº 

56/07-CGJ, item 9.1.1 que determina que o Gestor das Secretarias, 

independentemente de despacho judicial, proceda a movimentação 

processual, INTIMO a parte requerente para, no prazo legal, se manifeste 

acerca da certidão do oficial de justiça de ID 29686620. DOM AQUINO, 17 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) ANTONIO DOS REIS LIMA FILHO 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000702-77.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

HONORIO GRAMACHO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000702-77.2019.8.11.0034. AUTOR(A): 

HONORIO GRAMACHO DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS ETC, Trata-se de Ação Previdenciária entre 

as partes acima nominadas. Processo em ordem e não havendo 

preliminares a serem analisadas, declaro o feito SANEADO. Defiro a 

produção de prova testemunhal. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 10 de junho de 2020 às 16h00min. Intime-se a parte 

Autora para apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) 

dias, informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho (art. 

450 do NCPC). Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do CPC, 

que preceitua caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele 

arrolada, dispensando-se a intimação do juízo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000243-41.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:
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ALDESI DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA (OU NEUZA) MARIA DE FIGUEIREDO (REU)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000243-41.2020.8.11.0034. AUTOR: 

ALDESI DOS SANTOS PEREIRA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, NEUSA (OU NEUZA) MARIA DE 

FIGUEIREDO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS ajuizada por ALDESI DOSSANTOS PEREIRA, 

devidamente qualificadas nos autos. Compulsando a peça exordial e os 

documentos que a acompanham denoto que a requerente pugnou pela 

concessão de assistência jurídica gratuita, sem, contudo, trazer provas 

satisfatórias de sua hipossuficiência. Saliento que, de acordo com o art. 

98 do CPC, considera-se necessitado a pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Ao passo 

que o art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição Federal prevê que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que COMPROVAREM 

insuficiência de recurso” (destaquei). Desta feita, o artigo 98 e os ss. do 

CPC devem ser interpretados à luz da Carta Magna, devendo a parte 

comprovar sua insuficiência de recursos. Ocorre que o requerente, não 

juntou aos autos qualquer documento que comprove sua hipossuficiência. 

Nesta medida, ante a previsão constitucional, não pode o Juízo conceder a 

benesse arbitrariamente, pautado em meras conjecturas acerca da 

condição financeira da parte. Além do mais, sendo as custas judiciárias 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. Salienta-se, 

ainda, que de acordo com o CPC os jurisdicionados têm a faculdade de 

solicitar parcelamento das custas processuais. Por tal razão, INTIME-SE a 

requerente para, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, completar a 

petição inicial, trazendo comprovantes do recolhimento das custas e 

despesas processuais ou documentos hábeis a comprovar a alegada 

insuficiência de recursos, sob pena de ser cancelada a distribuição do 

feito (arts. 99, §2º, e 290 do CPC). Cumprida a diligência ou certificado o 

decurso do prazo assinalado, voltem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000266-21.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE MACIEL BONFIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Vistos. Chamo o feito à ordem a fim de sanar erro material para que onde 

se lê: “[...] Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido deduzido por VILMA APARECIDA CONCEIÇÃO 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, de acordo 

com a fundamentação acima.[...].”. Leia-se: “[...] Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 487, I, CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido deduzido por 

VALDIRENE MACIEL DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, de acordo com a fundamentação acima.[...]”. 

Após, conclusos. Às providências. Cumpra-se. LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000580-64.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000580-64.2019.8.11.0034. AUTOR(A): 

EURIPEDES MARTINS DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS VISTOS ETC, Trata-se de Ação Previdenciária entre as 

partes acima nominadas. Processo em ordem e não havendo preliminares 

a serem analisadas, declaro o feito SANEADO. Defiro a produção de 

prova testemunhal. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

03 de junho de 2020 às 17h30min. Intime-se a parte Autora para 

apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, informando 

o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o 

endereço completo da residência e do local de trabalho (art. 450 do 

NCPC). Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do CPC, que 

preceitua caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele 

arrolada, dispensando-se a intimação do juízo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42489 Nr: 866-64.2016.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciane Pontes Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE DOM 

AQUINO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SCHERER - OAB:3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para que tome da petição do requerido de ref.74 e no 

prazo legal se manifeste.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58500 Nr: 2554-90.2018.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizelton dos Santos, Guilherme José Carlini, 

Kelvin Pereira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:20075/O, GABRIELLY GARCIA DE LIMA - OAB:20874/O, 

Vitor Hugo Bena Medeiros - OAB:18.762

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte ré, GUILHERME JOSE 

CARLINI, através de seus advogados, para que no prazo legal apresente 

suas razões recursais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57612 Nr: 2158-16.2018.811.0034

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evellyn Batista Pereira de Lima, Alice Pereira Lima 

Amorim Faller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lucas Amorim Faller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SCHNELL NOTHEN 

JUNIOR - OAB:22662/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. JULGO, por sentença (art. 659, CPC), o inventário dos bens deixados 

por LUCAS AMORIM FALLER (qualificado nos autos), na forma pleiteada 

pela inventariante e herdeiros nos autos, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos 

quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.

2. Esclarece-se que por ser a menor ALICE PEREIRA LIMA AMORIM 

FALLER a única herdeira caberá a esta 100% do bem inventariado. 
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Outrossim, havendo pedido defiro a expedição de Alvará Judicial 

autorizando a venda do veículo.

3. Tendo o feito tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino 

que, decorrido o prazo recursal, sejam expedidos os competentes formais 

de partilha, alvarás e/ou carta de adjudicação.

4. arbitro os honorários ao advogado nomeado em 04 URH´s.

 5. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.

 Publique-se. Registre-se.

Intime-se. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000071-36.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000071-36.2019.8.11.0034. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Intimem-se as partes para especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando objetivamente sua finalidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento (art. 324, do CPC). Sendo requerida a produção de prova 

testemunhal, as partes devem, no mesmo prazo, apresentar rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão. Em caso de pedido, de todos os 

envolvidos no litígio, para julgamento antecipado do mérito, nos termos do 

Art. 355, I, CPC, retornem-me conclusos com anotações para sentença. 

Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da Silva Coelho 

Juiz de Direito

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000015-37.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

VADI JOSE GRACIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VADI JOSE GRACIANO OAB - MT3524/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000015-37.2018.8.11.0034. EXEQUENTE: VADI JOSE GRACIANO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos Intime-se a parte 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento do feito 

pugnando o que entender de direito, no prazo de 15(quinze) dias. 

Cumpra-se . LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000397-30.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000397-30.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 06/02/2019 Hora: 15:00, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 31 de janeiro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-23.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ADJAIR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000294-23.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. DOM AQUINO, 17 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: EDVAN ALMEIDA TORRES 17/04/2020 14:21:15

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010421-03.2015.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARLA DENILSE RHEINHEIMER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLA DENILSE RHEINHEIMER OAB - MT12123/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO(A))

 

Vistos Sobre a petição do ID 31250507, intime-se o executado para que se 

manifeste no prazo de 05(cinco) dias. Após, com a manifestação, vistas a 

parte exequente para que se manifeste pugnando o que entender de 

direito. Cumpra-se. Às providencias. LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHO JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010477-36.2015.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RENEU REPRESENTACOES - EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646-O (ADVOGADO(A))

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L R RAZERA ENXOVAIS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DECISÃO Processo: 

8010477-36.2015.8.11.0034. EXEQUENTE: RENEU REPRESENTACOES - 

EIRELI - EPP EXECUTADO: L R RAZERA ENXOVAIS - ME Vistos, Defiro o 

pedido para a expedição de certidão de dívida, conforme disposto no 

Enunciado 76 do FONAJE, cabendo a Exequente diligenciar junto a 

secretaria do Juizado para sua retirada. Intime-se. Após, arquive-se. 

Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000331-50.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA DESIDERIO FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DECISÃO Processo: 

1000331-50.2018.8.11.0034. EXEQUENTE: ESDRA DESIDERIO FIGUEIREDO 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença 

proposta por ESDRA DESIDERIO FIGUEIREDO em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos. De compulsar os autos, 

verifica-se que a parte exequente pugna pelo levantamento de alvará no 

valor de R$ 5.573,29 (Cinco mil, quinhentos e setenta e três reais e vinte e 

nove centavos), bem como ao pagamento da multa no valor de R$ 

25.261,62 (Vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e um reais e sessenta e 

dois centavos) no prazo legal de 15 (Quinze dias) sob pena de multa de 

10% conforme Artigo 523, § 1°, do CPC. Por sua vez, a parte executada 

manifestou-se nos autos id. 30415385, pugnando pela redução da multa 

executada. Por fim, a parte exeqüente apresentou contraminuta aos 

embargos da executada, pugnando pela rejeição dos embargos 

apresentados. Pois bem. De proêmio, é válido dizer que as partes estão de 

acordo no que se refere ao pagamento do valor de R$ 5.573,29 (Cinco mil, 

quinhentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos). De outra 

banda, de análise dos autos verifica-se que a parte executada impugnou o 

valor da multa diária pugnando pelo seu indeferimento. Em que pese a 

justificativa do Executado, é despicienda a intimação pessoal da 

executada para cumprimento da obrigação tendo esta advogado 

constituído nos autos. Entretanto, quanto ao valor da multa diária, há que 

se aplicar o art. 537, §1º, I do CPC: Art. 537. A multa independe de 

requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em 

tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja 

suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo 

razoável para cumprimento do preceito. § 1º O juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou 

excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o 

obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou 

justa causa para o descumprimento.(grifo nosso) Com efeito, tenho que 

por mais longo que seja o período de inadimplência da parte requerida, é 

certo que envidou ela esforços ao cumprimento da obrigação, bem como 

indisfarçável que a multa se tornou excessiva, chegando a quantia de R$ 

25.261,62 (Vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e um reais e sessenta e 

dois centavos). Ante o exposto, de ofício, reduzo o valor da multa 

apresentado, fixando o valor, por medida de equidade, em R$ 

1.000,00(hum mil reais). Expeça-se o respectivo alvará de levantamento 

dos valores depositados nos autos - R$ 5.573,29 (Cinco mil, quinhentos e 

setenta e três reais e vinte e nove centavos) – conforme requerido no id. 

29307309 Outrossim, intime-se a executada para que realize o pagamento 

voluntário da multa no valor de R$ 1.000,00(hum mil reais), no prazo legal 

de 15 (quinze dias) sob pena de multa de 10% conforme Artigo 523, § 1°, 

do CPC. Às providências. Expeça-se o necessário. LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000345-68.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000345-68.2017.8.11.0034. EXEQUENTE: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS ETC. 

Trata-se de execução contra a fazenda pública, proposta por 

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos. Devidamente 

citado, o executado deixou de oferecer impugnação, conforme teor da 

Certidão ID 11369137, resultando na concordância tácita da parte 

executada. Assim, por inexistir óbice de natureza legal no valor 

apresentado no pedido da petição inicial, HOMOLOGO o valor apresentado 

no documento ID 11058253 para que surta seus jurídicos e desejados 

efeitos em favor da autora e julgo extinto o feito com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, desta forma, 

isento-a das custas processuais. Deixo de condenar a parte executada 

em honorários advocatícios, pois não se opôs aos cálculos, conforme 

dispõe o artigo 85, §7º, do CPC. SOLICITE-SE, por intermédio do Presidente 

do Tribunal competente, precatório em favor do exequente, 

observando-se o disposto na Constituição Federal, a fim de se proceder 

ao pagamento na ordem legal (art. 730 do CPC), instruindo-se o Precatório 

com cópia das peças pertinentes. Transitada em julgado e observado as 

formalidades legais, arquivem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Com o trânsito em julgado, bem como observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os presentes autos. Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de 

Direito

Comarca de Feliz Natal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000095-81.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTA AFINOVICZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL ATO ORDINATÓRIO. Diante da 

apresentação da Contestação de ID. 31346936, impulsiono os autos para 

intimar a parte que, querendo, apresentes as Impugnações no prazo legal. 

Conforme Decisão de ID 23023560 FELIZ NATAL, 17 de abril de 2020. 

RICARDO SHINOHARA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL E INFORMAÇÕES: RUA 

SÃO LOURENÇO D`OESTE, 945, CENTRO, FELIZ NATAL - MT - CEP: 

78885-000 - TELEFONE: (66) 35851766

Comarca de Guarantã do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93781 Nr: 1605-09.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON JOSÉ NICOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, Serasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON ROQUE BOCCA - 

OAB:16345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - 

OAB:11.065-A

 Intimação da parte autora, para apresentar as contrarrazões ao recurso 

de apelação de fls. 150/158no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103914 Nr: 3936-27.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON HOLTMAN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do oficial 

de justiça de fl. 53 no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107195 Nr: 1447-80.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delina Pereira de Almeida Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Pan S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Cunha De 

Figueiredo - OAB:OAB/MS14.689, Antonio Cardoso Fantinato - 

OAB:OAB/MS15.799, Camila henrique Leite - OAB:16.647/MS

 Intimação da parte requerida, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls. 82/86 no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107196 Nr: 1448-65.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delina Pereira de Almeida Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Amasep - Associação 

Mútua de Assistência aos Servidores Públicos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO AVILA 

NUNES GUIMARAES - OAB:25714, Luiz Teruo Matsunaga Junior - 

OAB:24.233 OAB/DF, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3.056-OAB /MT, 

Samuel Oliveira Maciel - OAB:OAB/MG 72793

 Intimação da parte requerida, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls. 103/107 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 115006 Nr: 2074-50.2018.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RG-Produtos Agropecuários LTDA, Gabriel Rebelo 

Brandeleiro, Rafael Rebelo Brandeleiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAMA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/MT, Ralff Hoffmann - OAB:13.128/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18.660 OAB/RS

 Vistos etc.

Compulsando os autos, vislumbra-se que a parte autora foi, anteriormente, 

intimada para juntar documentos que comprovassem a hipossuficiência 

alegada. Na oportunidade, os documentos acostados aos autos (fls. 

52/85) não evidenciaram a aludida hipossuficiência. Diante disso, havendo 

impossibilidade de presunção do estado de miserabilidade dos 

embargantes, o pedido para concessão da gratuidade da justiça deixou de 

ser acolhido às fls. 189/189-v.

 Assim, considerando que a comprovação da hipossuficiência alegada 

pela parte autora foi outrora oportunizada, bem como que não há nos 

autos comprovação de alteração da condição econômica dos 

embargantes, indefiro o reiterado requerimento.

 Ademais, não obstante a possibilidade de parcelamento das custas 

processuais, a depender do caso concreto, conforme disposto no art. 98, 

§6º, do CPC, verifica-se que, de igual modo, a parte autora não juntou aos 

autos documentos que comprovassem a incapacidade do pagamento 

integral das custas processuais, motivo pelo qual indefiro o pedido de 

parcelamento.

Dessa forma, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 83803 Nr: 3141-60.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA VANDERLEIA DA SILVA 

(AGROPECUARIA NUTRIMIX), Adriana Vanderleia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a citação por edital requestada, visto que a parte executada não 

restou localizada.

Após, não comparecendo aos autos com procurador constituído, 

nomeio-lhes como curador especial a Defensoria Pública, a qual deverá 

ser intimada.

Após, vistas à parte exequente para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 39643 Nr: 1844-86.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurentino Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT- Centrais Eletricas Matogrossense S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146.997/OAB-SP, Mariana Aravechia Palmitesta - 

OAB:299.951/OAB-SP

 Vistos etc.

Tendo em vista que o requesto de fls. 619, intime-se a parte exequente 

para que aporte aos autos contrato de honorários advocatícios.

Após, conclusos para análise do pedido.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 40764 Nr: 143-56.2011.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS FREIRE NUNES, Alzira Marques 

Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOSE LONGHI - 

OAB:OAB/MT 5089-B, Humberto Pedro de Moraes - OAB:3040/MT

 NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios.Proceda-se 

com a liberação dos valores bloqueados às fls. 91/92.Intime-se a parte 

exequente para dar andamento ao feito ou requestar o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 111072 Nr: 3488-20.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR SOARES DE AMORIM 

SILVA - OAB:18.239, GUILHERME ANIBSL MONTENARI - OAB:17.165, 

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORRÊA DO ESPÍRITO SANTO - 

OAB:14.133, LUCAS OSVIANI - OAB:13.920, MARIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:, MÁRIO MÁRCIO DE LARA SOBRIANO - OAB:3.946, 

ROGERIO BORGES CARDOSO - OAB:18.305
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 Vistos etc.

1 – Por se tratar de procedimento de cumprimento de sentença, deve a 

Secretaria da Vara promover, acaso ainda não tenha feito, as devidas 

retificações, inclusive na capa dos autos.

2 - Intime-se a parte executada na pessoa do advogado constituído nos 

autos para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento do valor indicado no 

demonstrativo discriminado, devidamente atualizado até a data do 

pagamento, acrescido de custas, se houver.

2.1 - Não havendo advogado constituído nos autos para representar a 

parte executada, ou sendo esta defendida pela Defensoria Pública, 

deve-se observar os demais incisos do art. 513, §2º e demais parágrafos 

do referido artigo.

 2.2 - Consigne-se, ainda, que em caso de transcurso do lapso temporal 

acima disposto sem o pagamento do débito haverá acréscimo de multa de 

10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) (§1º do art. 523 do CPC).

3 - Fica a parte executada advertida de que transcorrido o prazo previsto 

no artigo 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que apresente impugnação nos próprios autos, 

independentemente de penhora ou nova intimação.

4 – Não havendo impugnação ou pagamento, e, havendo pleito de alguma 

medida constritiva na inicial de cumprimento de sentença, voltem-me os 

autos conclusos.

5 – Acaso não haja o requerimento acima mencionado, intime-se a parte 

exequente para que requeira, em 10 (dez) dias, as medidas que julgar 

pertinentes.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 111856 Nr: 3930-83.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Sinop-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dinate do teor da certidão à fl. 36, intime-se a parte requerente para que, 

em até 10 (dez) dias, informe o endereço utilizado da requerida para 

promover o deslinde do procedimento, sob pena de extinção.

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 27232 Nr: 1456-28.2006.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Guilhermino da Silva, Olidire Ercilia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Vilela Machado Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Hartmann - 

OAB:OAB/MT 10.313-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CLAUDIO POLICARPO - 

OAB:8796-B/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se o deslinde dos embargos de terceiro em apenso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 34390 Nr: 505-29.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aderlã Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.887-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Guarantã do Norte-MT - OAB:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, vislumbra-se que as tentativas de citação da 

executada, através dos endereços fornecidos pelo exequente, restaram 

fracassadas. Desse modo, diante da ausência de citação, indefiro o 

pedido de penhora “online” a título de arresto.

Além disso, não vislumbro fundamentos fáticos para o deferimento da 

medida, especialmente porque sequer houve a citação da devedora.

Nesse sentido, posicionou-se o STJ:

 TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO PRÉVIO PELO SISTEMA 

BACENJUD. POSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 

SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, com 

base no poder geral de cautela, admite-se o arresto prévio mediante 

bloqueio eletrônico de valores pelo sistema BACENJUD, bastando para 

tanto que estejam presentes os requisitos inerentes a toda Medida 

Cautelar, quais sejam, o risco de dano e o perigo da demora. 2. In casu, o 

Tribunal de origem consignou expressamente que não estão presentes os 

requisitos autorizadores da medida excepcional. A revisão desse 

entendimento demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o 

que é inviável em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. 

Recurso Especial não provido. (REsp 1643532/PE, Rel. Min. Herman 

Benjamin, Segunda Turma, julgado 16/02/2017, DJe 07/03/2017).

Diante disso, indefiro o pedido retro.

Intime-se a parte requerente para dar regular prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 117566 Nr: 3865-54.2018.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Faraó Produtos Funerários Ltda., Milton Coliselli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. F. Sauer, Álvaro Sauer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TEIXEIRA SEGALA - 

OAB:SC/21017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente a pretensão inicial para o fim de 

constituir de pleno direito o título executivo judicial, no importe de R$ 

6.046,04 (seis mil, quarenta e seis reais e quatro centavos), com juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, corrigido monetariamente pelo índice 

INPC, a partir do vencimento da dívida , na forma do art. 702, § 8º, do 

Código de Processo Civil, extinguindo-se o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (cinco por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 701 do Código de 

Processo Civil.Com o trânsito em julgado, aguarde-se nova manifestação 

da parte autora, por 15 (quinze) dias.Findo o respectivo prazo, não 

havendo novos requerimentos, arquive-se.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Guarantã do Norte/MT, 17 de março de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 118493 Nr: 4443-17.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DO CARMO ROSA SOUZA PINTO, 

Nelson Meira Pereira, Avelino Vilson Solano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O, Ralff Hoffmann - OAB:13.128/OAB-MT

 Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade, em sua 

totalidade.Por fim, devidamente intimados acerca da penhora e avaliação 

(fl. 72), não houve manifestação dos autos acerca da discordância das 

partes, assim, intime-se o exequente para informar se possui interesse na 

adjudicação do imóvel. Em caso positivo, intimem-se os executados para 

manifestarem-se na forma do art. 876, § 1º, do CPC. Discordando os 

executados, intimem-se o exequente para manifestação em 5 (cinco) dias 

e voltem-me conclusos.Se os executados concordarem com a 

adjudicação ou permanecerem inertes, determino a lavratura do auto de 

adjudicação, prosseguindo-se na forma do art. 877 do CPC. Se o 
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exequente pugnar pela alienação judicial, intime-o para apresentar cálculo 

atualizado da dívida. Ao final, voltem-me conclusos.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 91836 Nr: 597-94.2015.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORMAQ DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON HARLEI SELZLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:291194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, vislumbra-se que as avenças, atinentes ao 

pagamento do débito que ensejou o ajuizamento deste feito, estão 

devidamente regulares, não havendo qualquer empecilho à homologação.

Em face do exposto, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, III, “b”, do CPC, HOMOLOGANDO o acordo ajustado, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo seus termos ser 

estritamente obedecidos pelas partes.

Registro que não houve a inclusão de qualquer restrição sobre o bem em 

tela por este Juízo, ficando prejudicado o pedido contido no acordo neste 

sentido.

Custas e honorários abarcados pelo acordo, consignando que, devido à 

transação, há isenção de eventuais custas remanescentes (art. 90, §3º, 

do CPC).

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Com o transito em julgado, proceda-se a Secretaria às baixas das 

restrições realizadas em veículos do executado.

 Após, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 117143 Nr: 3617-88.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE RADIAFORES 

OGRAMAC LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oseias Ribeiro Soares ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que efetuada a avaliação do bem penhorado (fl. 45), 

intime-se o exequente para informar se possui interesse na adjudicação 

do imóvel. Em caso positivo, intime-se o executado para manifestar-se na 

forma do art. 876, § 1º, do CPC. Discordando o executado, intime-se o 

exequente para manifestação em 5 (cinco) dias e voltem-me conclusos.

Se o executado concordar com a adjudicação ou permanecer inerte, 

determino a lavratura do auto de adjudicação, prosseguindo-se na forma 

do art. 877 do CPC.

 Se o exequente pugnar pela alienação judicial, intime-o para apresentar 

cálculo atualizado da dívida.

 Após, oficie-se ao leiloeiro para indicar data para a realização dos leilões 

e voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 41134 Nr: 513-35.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA NARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante das informações prestadas no ofício n. 25/2020-GAB, em resposta 

à solicitação de fls. 145/146 (Ofício 175/2018-CTUR2), aguarde o 

julgamento do Agravo de Instrumento interposto.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 82991 Nr: 2324-93.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉLIO SEGOBI PEREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB: 8.123-OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Haja vista as infrutíferas tentativas de localizar bens em nome da parte 

executada, defiro o pedido retro, solicitando as declarações de imposto de 

renda da parte executada mediante o sistema INFOJUD, vinculado à 

Receita Federal, atinente aos últimos 03 (três) anos.

Com a resposta, proceda a Secretaria conforme determina o artigo 477 da 

C.N.G.C, não juntando a documentação aos autos, mas sim em arquivo 

reservado, intimando-se a parte exequente para que dele tome 

conhecimento, certificando nos autos, e para que a mesma se manifeste 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Ademais, no que tange ao pedido de expedição de ofícios às cooperativas 

de crédito indicadas, indefiro-o, haja vista que as buscas realizadas via 

Sistema BacenJud já incluem as aludidas instituições bancárias

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 88355 Nr: 1502-36.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olivia Terezinha Simões Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826A, José Alberto Couto Maciel - OAB:513 OAB/DF

 Vistos etc.

Defiro o requesto de fl. 206.

Considerando que o patrono possui poderes especiais para receber, 

expeça-se alvará de levantamento do crédito, procedendo-se a 

transferência para a conta bancária indicada no petitório de fl. 206.

 Após a transferência, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 88591 Nr: 1670-38.2014.811.0087

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Paulino Cassol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - EPP, Electrolux do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT, Elaine Tiburcio de Oliveira - OAB:15470 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:22241/O

 Vistos etc.

Defiro o requesto de fl. 167.

Considerando que o patrono possui poderes especiais para receber, 

expeça-se alvará de levantamento do crédito, procedendo-se a 

transferência para a conta bancária indicada no petitório de fl. 167.

 Proceda-se com a inclusão do causídico ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR – OAB/MT 22.241/O, indicados à fl. 168, na capa dos 

autos, devendo as futuras intimações e publicações serem feitas em nome 

deste.

Certifique-se o trânsito em julgado.

 Após a destinação dos valores, arquive-se.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 90887 Nr: 2961-73.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Ignacio de Lima, Rafhael Pereira Luna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o requesto de fls. 81.

Expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada nos autos para a 

exequente, procedendo-se a transferência para a conta bancária indicada 

no petitório de fl. 81v.

 Certifique-se o trânsito em julgado.

 Após a destinação dos valores penhorados, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 34636 Nr: 751-25.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itau Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ribeiro Junior - 

OAB:9410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cézar Zandonadi - 

OAB:OAB/MT 5.736

 Vistos etc.

Defiro o requesto de fl. 124.

Considerando que o patrono possui poderes especiais para receber, 

expeça-se alvará de levantamento do crédito, procedendo-se a 

transferência para a conta bancária indicada no petitório de fl. 122v.

 Após a destinação dos valores, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 111957 Nr: 4002-70.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GUEVARA MARTINS FILHO, JAIR CIRINO 

DE ALMEIDA, Lucidio Luiz Garbinato, MIGUEL ARCANJO OENNING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro parcialmente o requesto de fls. 59.

Expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada nos autos para o 

executado MIGUEL ARCANJO OENNING.

Considerando que no detalhamento de ordem judicial de bloqueio de 

valores não consta os dados bancários do executado, intime-se o 

executado MIGUEL ARCANJO OENNING para, no prazo de 10 (dez) dias, 

informar seus dados bancários.

Certifique-se o trânsito em julgado.

 Após a destinação dos valores penhorados, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 104903 Nr: 88-95.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS HELLESHEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Haja vista as infrutíferas tentativas de localizar bens em nome da parte 

executada, defiro o pedido retro, solicitando as declarações de imposto de 

renda da parte executada mediante o sistema INFOJUD, vinculado à 

Receita Federal, atinente aos últimos 03 (três) anos.

Com a resposta, proceda a Secretaria conforme determina o artigo 477 da 

C.N.G.C, não juntando a documentação aos autos, mas sim em arquivo 

reservado, intimando-se a parte exequente para que dele tome 

conhecimento, certificando nos autos, e para que a mesma se manifeste 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96021 Nr: 2879-08.2015.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANALEX ARAUJO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar na Carta Precatória 

0036831-72.2019.8.16.0030 da 1ª VARA CÍVEL DE FOZ DO IGUAÇU - 

PROJUDI. "Pelo presente, comunico a Vossa Excelência que os autos 

acima descrito de CARTA PRECATORIA - CIVEL, expedida dos autos sob 

nº 2879-08.2015.811.0087,em que COOP. DE CREDITO RURAL NORTE 

MATOGROSSENSE SICREDI NORTE, movem em face de IVANALEX 

ARAUJO RAMOS, encontra-se aguardando o preparo custas iniciais, 

recolhimento de taxa judiciária, as custas referentes ao Oficial de Justiça, 

caso ainda não tenha sido recolhida no prazo de trinta (30) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição (C.N. 5.2.3). Para confecção da Guia de 

C u s t a s  a c e s s a r  o  S i t e : 

http://www.tjpr.jus.br/custas-judiciais-e-taxa-judiciaria, a fim de instruir 

autos Projudi nº. 0036831-72.2019.8.16.0030, acima descrito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 119917 Nr: 5359-51.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPdN, FPMdGdNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Ricardo de Oliveira - 

OAB:24.943/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação reconhecimento de união estável “post mortem”, com 

tutela de urgência, ajuizada por Iracema Pereira Pinto em face da Fazenda 

Pública Municipal de Guarantã do Norte/MT.

Informa a requerente que manteve um relacionamento público e notório 

com o “de cujus” pelo período de 15 (quinze) anos, cuja finalidade 

precípua era a constituição de família, que perdurou até a data do seu 

falecimento, em 20 de novembro de 2018.

Relata, ainda, que não tiveram filhos, não adquiriram bens e desconhece a 

existência de dívidas.

Juntou documentos.

Diante da informação de que o “de cujus” não deixou filhos, seus 

genitores são falecidos e não há informações acerca da existência de 

outros herdeiros, reputo necessária a citação por edital dos possíveis 

interessados ou herdeiros, para que, no prazo de 15 (trinta) dias, 

manifestem-se, nos termos do art. 256, I, do CPC.

 Decorrido o prazo, não havendo manifestações, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 80288 Nr: 2115-61.2011.811.0087

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nair Martins Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO CIA DE SEGURO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enédia Maria Albuquerque 

Melo Medeiros - OAB:3.557A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A-OAB/MT

 Vistos etc.

Considerando a decisão de fls. 98, intime-se a perita nomeada, para fins 

de manifestação quanto à aceitação do encargo, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Com a aceitação, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; indicar 

assistente técnico; e apresentar quesitos (art. 465, §1º, NCPC), se ainda 

não tiverem apresentado.

Após, intime-se o perito para ciência dos quesitos, devendo designar o 

dia, horário e local da perícia, cujo laudo deverá ser entregue no prazo de 

60 (sessenta) dias.

Caso o perito entenda necessário fazer carga dos autos deverá se dirigir 

à escrivania para retirá-los.

Passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes termos:

a) Qual o percentual de comprometimento da invalidez do membro afetado 

do autor, consoante especificação contida na tabela anexa à Lei n. 

11.945/2009?

Após, intimem-se as partes, inclusive a parte autora pessoalmente para 

comparecimento, devendo trazer todos os exames e laudos que dispuser.

Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do 

§1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação das partes 

mediante publicação no DJE.

Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante correta 

triagem.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 117112 Nr: 3592-75.2018.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cyro Roberto de Souza Lisboa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o requesto de fls. 51/52.

Assim, em conformidade com art. 3°, §9° do Decreto-Lei n. 911/69 o qual 

prediz que “ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso 

tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos 

Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base 

de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão", 

INCLUA-SE a inserção da restrição judicial na base de dados do 

RENAVAM, por meio do sistema RENAJUD.

Proceda-se a SECRETARIA a INCLUSÃO.

Diante da certidão de fl. 49, intime-se pessoalmente a parte requerente, 

para que informe o endereço atualizado do requerido, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Decorrido o aludido prazo, certifique-se e conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 82312 Nr: 1646-78.2012.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte requerente para dar prosseguimento ao 

feito, conforme determinado na decisão de fls. 49, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 30514 Nr: 1983-43.2007.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiano Gavioli Fachini, Mateus Menegon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazino Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Gavioli Fachini - 

OAB:5425-B/MT, MATEUS MENEGON - OAB:OAB/MT 11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosileno Arimatéa Marra - 

OAB:OAB/MG 71.595

 Vistos etc.

Tendo em vista que os direitos possessórios do devedor sobre o imóvel 

integram seu patrimônio jurídico, defiro o requesto de fls. 213/214.

Proceda-se a penhora e avaliação sobre os direitos possessórios do 

imóvel rural, localizado no PA HIJ, município de Terra Nova do Norte/MT 

(fls. 205-v).

Após, intimem-se as partes para que querendo, se manifestem no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 111085 Nr: 3499-49.2017.811.0087

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Tavares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Guilhermino da Silva, Olidire Ercilia da 

Silva, Jair Vilela Machado Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR RUHOFF - OAB:17782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Consoante análise aos fólios, verifico que a embargante devidamente 

intimada para indicar o endereço dos embargados, deixou de se 

manifestar em relação ao endereço dos embargados José Guilhermino da 

Silva e Olidire Ercília da Silva. Nesta senda, intime-se a embargante para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique o endereço dos embargados 

José Guilhermino da Silva e Olidire Ercília da Silva ou manifeste-se quanto 

a forma de prosseguimento do feito.

Cumpra-se, após, voltem-me conclusos para análise dos requerimentos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 80640 Nr: 2467-19.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECAPADORA DE PNEUS SINOP LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA SATOMI O. DE AGUIAR - 

OAB:OAB/MT 3499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Vidigal Santos - 

OAB:21.105/O/OAB-MT

 Vistos etc.

1 – Por se tratar de procedimento de cumprimento de sentença, deve a 

Secretaria da Vara promover, acaso ainda não tenha feito, as devidas 

retificações, inclusive na capa dos autos.

2 - Intime-se a parte executada na pessoa do advogado constituído nos 

autos para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento dos valores 

indicados nos demonstrativos discriminados, devidamente atualizados até 

a data do pagamento, acrescido de custas, se houver.

2.1 - Não havendo advogado constituído nos autos para representar a 

parte executada, ou sendo esta defendida pela Defensoria Pública, 

deve-se observar os demais incisos do art. 513, §2º e demais parágrafos 

do referido artigo.

 2.2 - Consigne-se, ainda, que em caso de transcurso do lapso temporal 

acima disposto sem o pagamento do débito haverá acréscimo de multa de 

10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez 
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por cento) (§1º do art. 523 do CPC).

3 - Fica a parte executada advertida de que transcorrido o prazo previsto 

no artigo 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que apresente impugnação nos próprios autos, 

independentemente de penhora ou nova intimação.

4 – Não havendo impugnação ou pagamento, e, havendo pleito de alguma 

medida constritiva na inicial de cumprimento de sentença, voltem-me os 

autos conclusos.

5 – Acaso não haja o requerimento acima mencionado, intime-se a parte 

exequente para que requeira, em 10 (dez) dias, as medidas que julgar 

pertinentes.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38327 Nr: 527-53.2010.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cidalia de Queiroz Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para requerer no que entender de direito no 

prazo de 10 (dez ) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83164 Nr: 2497-20.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edoel José Ferreira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Leocrides Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8.742/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para requerer no entender de direito no prazo 

de 10 (dez ) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86302 Nr: 2203-31.2013.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Vidigal Santos - 

OAB:21.105/O/OAB-MT

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da petição e 

documentos de fls. 120/124 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88574 Nr: 1662-61.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON JUNIOR PEREIRA CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Luciano Boabaid Bertazzo, 

para que providencie junto aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

depósito da (s) diligência (s), para cumprimento do mandado de penhora, 

devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

expediente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93636 Nr: 1513-31.2015.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILIMAR FRANCLEI WARMLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibañez 

- OAB:22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Elaine Cristina Vicente da Silva 

Stefens e Felipe Andres Acevedo Ibañez, para que providencie junto aos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o depósito da (s) diligência (s), 

devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

expediente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94394 Nr: 1928-14.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katia Brambilla

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Rodrigues Coladello 

- OAB:12.684 OAB/MT

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da petição e 

documentos de fls. 194/228 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99360 Nr: 1079-08.2016.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULMAR CASSIMIRO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) Louise Rainer Pereira Gionédis, 

para dar andamento no feito no prazo de 5(cinco) dias sob pena de 

extinção dos autos, art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106056 Nr: 756-66.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Costa Ortega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:RS/34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do oficial 

de justiça de fl. 38 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109944 Nr: 2909-72.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Henrique Evangelista Da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:19.339-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da correspondência 

devolvida de fl. 67 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114471 Nr: 1670-96.2018.811.0087

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para apresentar impugnação à contestação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120119 Nr: 5463-43.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do oficial 

de justiça de fl. 29 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85737 Nr: 1690-63.2013.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vicente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT/4.482/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da correspondência 

devolvida de fl. 100 " motivo mudou-se" no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000016-23.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VALMIR LOPES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIO ALCENO SCHOWANTZ OAB - MT0010695S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000016-23.2019.8.11.0087. 

REQUERENTE: PEDRO VALMIR LOPES DE QUEIROZ REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Intime-se o 

INSS para manifestação sobre o pedido de habilitação, de acordo com 

determinação expressa do art. 690 do CPC. Não havendo impugnação, 

desde já declaro a parte habilitada, devendo a Secretaria proceder a 

respectiva alteração da autuação, vindo-me na sequência conclusos para 

a análise das questões pendentes. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 16 

de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001215-80.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

WALDOMIRO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB - MT0003596S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO LIMA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1001215-80.2019.8.11.0087. 

REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO SILVA, WALDOMIRO ANTONIO DA 

SILVA REQUERIDO: RENATO LIMA DOS SANTOS Vistos, etc. Trata-se de 

ação de ação de reintegração de posse de veículo utilitário, com pedido 

liminar, movida por MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA em desfavor de 

RENATO LIMA DOS SANTOS. Noticia a exordial que a requerente celebrou 

contrato de compra e venda com o requerido, alienando seu veículo FORD 

RANGER XLT CD 4 32, ano e modelo 2015, cor branca, placas QBN -6800, 

chassi n. 8AFAR23L2FJ309945 e RENAVAM n. 01068202995, pelo valor 

de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais). Como forma de pagamento, 

foram emitidas, pelo demandado, 03 (três) notas promissórias, duas no 

valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) e uma no valor de R$60.000,00 

(sessenta mil reais). Aduz que o réu não efetuou os pagamentos, 

encontrando-se inadimplente. Em razão disso, a requerente ingressou com 

a presente ação buscando ser reintegrado na posse de seu veículo. 

Juntou documentos. É o relatório. Decido. Preenchidos os requisitos legais, 

recebo a inicial. Com efeito, passo a análise do pedido de antecipação de 

tutela. Nos termos do caput do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Ademais, nos termos do artigo 561 do CPC, no caso específico da tutela 

possessória, deverá a autora provar, primeiramente, a sua posse sobre o 

imóvel, bem como a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, sua data e a 

continuação da posse ou sua perda. Assim, é necessário que a 

requerente forneça comprovação segura do preenchimento de todos os 

requisitos anteriormente elencados, sendo que, na ausência de qualquer 

um deles, a improcedência do pedido liminar torna-se providência de 

caráter imperativo. In casu, tais requisitos não foram demonstrado pela 

autora. Pelo que denota-se da inicial, as partes firmaram contato de 

compra e venda de veículo particular, mediante pagamento do valor em 

dinheiro. Todavia, sustenta a parte requerente que, após a entrega do 

veículo, o requerido deixou de realizar os pagamentos, de modo que, 

diante da inadimplência, pretende, liminarmente, ser reintegrada na posse 

do bem. Considerando que a medida liminar pleiteada apresenta-se 

demasiadamente invasiva ao patrimônio do réu, entendo que o pedido da 

autora carece de prova inequívoca do direito e da verossimilhança de 

suas alegações, pois os elementos trazidos aos não autos não se 

mostram suficientes para propiciar sua concessão. Isso porque trata-se 

de compra e venda de veículo usado e, portanto, de matéria fática, 

devendo ser instaurado o contraditório e realizada a instrução processual 

para melhor verificação, visando proporcionar a formação de juízo de 

valor seguro a respeito da pretensão veiculada. Nesse sentido: 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VEÍCULO – COMPRA E VENDA DE BEM 

USADO ENTRE PESSOAS FÍSICAS – LIMINAR – DESCABIMENTO. Não há 

meios de se conceder o pedido de liminar de reintegração de posse de 

veículo usado negociado entre particulares sem a formação do 

contraditório, cuidando-se de questão extremamente fática e cujo quadro 

completo não pode ser visualizado apenas com a tese exposta na petição 

inicial. Liminar que pode, inclusive, gerar prejuízo de considerável monta e 

aumento de litigiosidade entre as partes. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP – 

AI: 21411008420158260000 SP 2141100-84.2015.8.26.0000, Relator: 

Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 09/06/2015, 30ªCâmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 16/09/2015). Ainda, importante consignar que 

não há nos autos especificação acerca da data efetiva do esbulho 

praticado pelo réu, e, portanto, do início da posse injusta do bem, 

impossibilitando a verificação acerca do prazo de ano e dia do esbulho, 

bem como da perda da posse pela autora. Outrossim, por perigo da 

demora tem-se “a existência de elementos que evidenciem o perigo que a 

demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) 

representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do 

direito” (DIDIER, Fredie; OLIVEIRA, Rafale Alexandria de; BRAGA, Paulo 

Sarno. Curso de direito processual civil. Salvador: Juspodivm, 2015). Com 

base nesses conceitos, não verifico de pronto, o risco iminente de dano 
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irreparável ou de difícil reparação no processo, apto a impor a imediata 

transferência do bem móvel, na medida que o suposto inadimplemento do 

contrato ocorre desde fevereiro de 2019, ou seja, há mais de um ano 

antes do ajuizamento da ação. Por conseguinte, em que pese a alegação 

de que a autora encontra-se adoentada e com dificuldade para 

sustentar-se, não há comprovação alguma nos autos. A corroborar: E M E 

N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO POR INADIMPLEMENTO 

C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO 

– AUSENCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO 

DA TUTELA ANTECIPADA (ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL/2015). 1. Controvérsia centrada na discussão sobre a concessão 

da tutela antecipada no sentido de reintegrar o vendedor na posse do 

veículo, ante ao inadimplemento do comprador. 2. Ausentes os requisitos 

do art. 300 do CPC/15, deve ser indeferida a liminar no sentido de se 

determinar a reintegração de posse de veículo. 3. Agravo de Instrumento 

conhecido e não provido. (TJ-MS – AI: 14135677920188120000 MS 

1413567-79.2018.8.12.0000, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data 

de Julgamento: 30/01/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

31/01/2019). Diante do exposto, com fundamento no art. 300, caput, e art. 

56, II, ambos do CPC, indefiro o pedido de tutela de urgência. Promovendo 

o deslinde do feito, cite-se o requerido, com a faculdade do artigo 212, § 

2º, do Código de Processo Civil, para que compareça à audiência de 

mediação a ser agendada, acompanhado de advogado, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. Para tanto, 

remetam-se os autos ao CEJUSC, para fim de que seja agendada 

audiência de mediação. Havendo desinteresse pelo réu na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela Autora (CPC art. 344). Decorrido o prazo, certifique-se, 

havendo resposta, intime-se a parte autora para réplica. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Guarantã do Norte/MT, 16 de abril de 2019. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000332-02.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UDERSON PEREIRA DO LAGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000332-02.2020.8.11.0087. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: UDERSON PEREIRA DO LAGO Vistos etc. Trata-se de 

ação de execução de busca e apreensão ajuizada por ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA. em face de UDERSON PEREIRA 

DO LAGO. Tendo em vista que a demanda foi distribuída sem o 

recolhimento das custas, como estipula o §2º, do art. 2º, do Provimento n.º 

22/2016-CGJ, do E. TJMT e o art. 456 da CNGC-TJ/MT, determino a 

comprovação do pagamento das despesas de ingresso, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena do cancelamento da distribuição (art. 290, do 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 17 de abril de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001132-64.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA LEITE (AUTOR(A))

LEANDRO FABIO SCHARDONG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT9424/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001132-64.2019.8.11.0087. AUTOR(A): LEANDRO FABIO SCHARDONG, 

AMELIA LEITE Vistos etc. Trata-se de ação de guarda de menores, 

regulamentação de visitas e pensão alimentícia visitas proposta por 

LEANDRO FÁBIO SCHARDONG e AMÉLIA LEITE. Aduzem terem convivido 

em união estável por 10 (dez) anos, período no qual conceberam 2 (dois) 

filhos. Com o fim da relação, entendem ser necessário a regularização dos 

direitos de guarda, alimentos e visitas concernentes aos infantes. Diante 

disso, as partes celebraram acordo no sentido de estabelecer que a 

guarda das criança será exercida de forma unilateral pelo genitor, sendo o 

direito de visitas pela genitora exercido em feriados e finais de semanas 

alternados, os quais terão início às 18:00h de sexta-feira e fim às 18:00h 

do domingo, bem como em metade das férias escolares. No que tange à 

prestação alimentícia, em virtude do desemprego da genitora, por ora não 

haverá fixação. Todavia, na hipótese da requerente inserir-se formalmente 

no mercado de trabalho, deverá pagar à título de alimentos, o equivalente à 

20% de sua remuneração líquida. É o relatório necessário. Decido. 

Compulsando os autos, vislumbra-se que as avenças, referentes à 

guarda De VITÓRIA LEITE Schardong e Vitor Hugo Leite Schardong, ao 

direito de visitas e aos alimentos, estão devidamente regulares, não 

havendo qualquer empecilho à homologação. Em face do exposto, em 

consonância com o Ministério Público, EXTINGO o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, HOMOLOGANDO o acordo 

ajustado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo seus 

termos ser estritamente obedecidos pelas partes. Isento de honorários, 

por se tratar de feito de jurisdição voluntária. Devido à transação, há 

isenção de eventuais custas complementares (art. 90, §2º, do CPC). 

Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se imediatamente o 

trânsito em julgado e arquivem-se. Expeça-se o necessário. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 15 de abril de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000572-25.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMARA ERCEGO KLASSEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1 0 0 0 5 7 2 - 2 5 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 8 7 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUCIMARA 

ERCEGO KLASSEN Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA e 

APREENSÃO (Decreto Lei 911/69) com pedido liminar, ajuizada por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., em desfavor de 

LUCIMARA ERCEGO KLASSEN, tendo como objeto o veículo descrito na 

inicial, que foi dado em alienação fiduciária. Em síntese, é o relatório. 

Decido. Em análise aos fólios, percebo que a parte requerente informa a 

desistência da demanda. Em face do exposto, julgo extinto o processo 

sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC. 

Considerando a extinção da demanda, providencie a Secretaria o imediato 

desbloqueio do veículo descrito na inicial por meio do sistema RENAJUD. 

Ademais, consigno que é dispensável a atuação judicial para baixa de 

inscrição do nome da parte requerida em cadastros de inadimplentes 

anotado por ato da própria parte requerente, motivo pelo qual indefiro o 

pedido neste sentido. Eventuais custas finais pela autora. Sem honorários. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Escoado o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os feito, com as baixas 

e anotações de estilo. Guarantã do Norte/MT, 17 de abril de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010222-79.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida, por intermédio de seu advogado, para, caso 

queira, apresentar contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-07.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EVARISTO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, caso queira, apresentar as 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo legal.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37197 Nr: 695-38.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Daniel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NIVALDO DANIEL, Filiação: Maria Elizete 

da Cunha Daniel e Gomercindo Daniel, data de nascimento: 06/01/1964, 

brasileiro(a), natural de Apucarana-PR, separado(a) judicialmente, 

vaqueiro, Telefone 66*9930-0070. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

D e s p a c h o :  A u t o s  n º  6 9 5 - 3 8 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 3 6 C ó d i g o : 

37197CriminalDecisão.Vistos etc.DEFIRO o pedido do Ministério Público em 

ref. 63.Compulsando os autos, observa-se que este Juízo tentou intimar o 

réu em relação a proposta de suspensão condicional do processo, porém 

não obteve êxito.Assim, conclui-se que o réu Nivaldo Daniel, encontra-se 

em lugar ignorado ou incerto, pois foram infrutíferas as tentativas de sua 

localização.Nesse sentido, REVOGO o benefício da suspensão 

condicional do processo oferecida ao denunciado Nivaldo Daniel, tendo em 

vista seu paradeiro desconhecido.Desta forma, CITE-SE o acusado 

NIVALDO DANIEL, por EDITAL, do inteiro teor da denúncia, para constituir 

advogado e/ou responder à acusação no prazo legal, nos termos do art. 

366 do CPP. Ressalto, que se o acusado não comparecer, nem constituir 

advogado, poderá ser determinado a produção antecipada de provas 

consideradas urgentes e, se for o caso, decretado a prisão preventiva 

nos termos do art. 312 do CPP.Decorrido o prazo editalício, CERTIFIQUE-SE 

e ABRA VISTA dos autos ao Ministério Público.Cumpra-se, Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 29 de Agosto de 2019.Aroldo Jose Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WILMAR DANIEL 

RAMBO, digitei.

Guiratinga, 06 de fevereiro de 2020

Valtemir dos Santos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65575 Nr: 1096-95.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elismarcio Inacio Pinheiro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELISMARCIO INACIO PINHEIRO DE 

SOUZA, Cpf: 02566789100, Rg: 17066603, Filiação: Elza Inacio Pinheiro de 

Souza e Waldemar Batista de Souza, data de nascimento: 07/09/1987, 

brasileiro(a), Telefone 66-99607-9196. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Deflui do caderno investigatório em epígrafe, que na 

data de 25/05/2019, por volta das 22h43, o denunciado Elismarcio Inácio 

Pinheiro de Souza conduziu veículo automotor por via pública, com a 

capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida 

alcoólica.

D e s p a c h o :  P r o c e s s o  n º  1 0 9 6 - 9 5 . 2 0 1 9 . 8 1 1 . 0 0 3 6 C ó d i g o : 

65575Decisão.Vistos etc.Trata-se de denúncia oferecida em face de 

ELISMARCIO INÁCIO PINHEIRO DE SOUZA, como incurso na conduta 

delitiva tipificada no art. 306 da lei 9503/97.Ante a existência dos 

requisitos formais e materiais da denúncia (art. 41 do Código de Processo 

Penal), ou seja, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, 

RECEBO a denúncia nos seus termos. Desta forma, CITE-SE o acusado, 

ELISMARCIO INÁCIO PINHEIRO DE SOUZA, por EDITAL, do inteiro teor da 

denúncia, para constituir advogado e/ou responder à acusação no prazo 

legal, nos termos do art. 366 do CPP. Decorrido o prazo editalício, 

CERTIFIQUE-SE e ABRA VISTA dos autos ao Ministério Público.Cumpra-se, 

Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 03 de outubro de 2019.Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WILMAR DANIEL 

RAMBO, digitei.

Guiratinga, 14 de fevereiro de 2020

Valtemir dos Santos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64152 Nr: 580-75.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariluci Barros de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARILUCI BARROS DE ARAÚJO, Cpf: 

03352353107, Rg: 2124277-1, Filiação: Maria Barros de Araújo e Rubens 
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Castro de Araújo, data de nascimento: 22/09/1977, brasileiro(a), natural de 

Guiratinga-MT, convivente, do lar, Telefone (66) 9997-7828. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Segundo consta do procedimento investigatório no dia 

16/0112019, por volta, das 20h35min, a denunciada Mariluci Barros de 

Araújo tentou subtraiu para si coisa alheia móvel, dos objetos elencados 

no Termo de Apreensão de fls. 08, bem como corrompeu menor de 18 

(dezoito) anos, para com ela praticar infração pena

D e s p a c h o :  A u t o s  n º  5 8 0 - 7 5 . 2 0 1 9 . 8 1 1 . 0 0 3 6 C ó d i g o : 

64152CriminalDecisão.Vistos etc.O Ministério Público Estadual ofereceu 

denúncia em face de MARILUCI BARROS DE ARAÚJO, qualificada nos 

autos, como incurso nas sanções do art. 155, §4º, inciso IV, com artigo 

14, inciso II do Código Penal e art. 244-A do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, na forma do art. 70 do Código Penal.Conforme decisão em 

fls. 41 foi devidamente recebida à denúncia. Compulsando os autos, 

verifico que não fora possível localizar a denunciada, para citação (fls. 

50).Assim, entendo que a acusada encontra-se em local incerto e não 

sabido, até mesmo porque o Ministério Público ao pesquisar em Bancos de 

Dados disponíveis não conseguiu encontrar endereços atuais.DEFIRO o 

pedido do Ministério Público de fls. 56. CITE-SE por edital os acusados, 

para responderem à acusação no prazo legal, advertindo sob o que 

dispõe o art. 366 do CPP, se a acusada, citada por edital, não comparecer, 

nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do 

prazo prescricional.CERTIFIQUE-SE.Logo após, VISTA dos autos ao 

Ministério Público.Cumpra-se, Intime-se. Expedindo o necessário. Às 

providências.Guiratinga/MT, 08 de Julho de 2019.Aroldo Jose Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WILMAR DANIEL 

RAMBO, digitei.

Guiratinga, 18 de fevereiro de 2020

Valtemir dos Santos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48099 Nr: 1125-19.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriela Cristina Miranda Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GABRIELA CRISTINA MIRANDA 

ARRUDA, Cpf: 06229208121, Rg: 28160860, Filiação: Alessandra Leal 

Miranda e Marcos Brito de Arruda, data de nascimento: 26/10/1997, 

brasileiro(a), natural de Guiratinga-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 

66*9673-1595. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal, para CONDENAR o acusado GABRIELA CRISTINA MIRANDA 

ARRUDA, brasileira, solteira, estudante, nascida ao dia 26/10/1997, filha 

de Marcos Brito de Arruda e Alessandra Leal Miranda, portadora do CPF 

nº 062.292.081-21, RG nº 28160860 SSP/MT, residente e domiciliada na 

Avenida Bahia, 34 – Bairro Centro, Guiratinga/MT, como incursa no delito 

previsto no art. 33, §3º, com a causa de aumento de pena prevista no art. 

40, inciso VI, ambos da Lei n° 11.343/2006. 3) DOSIMETRIA DA PENA3.1) 

DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSAGEM DA PENA: PRIMEIRA FASE – 

PENA-BASE:Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 

do Código Penal, no que se refere à CULPABILIDADE, a conduta da 

Acusada não foge a normalidade do tipo. Resta constatado que a ré NÃO 

POSSUI MAUS ANTECEDENTES, pois não há provas que tenha sido 

condenado por infração penal em processo criminal que transitou em 

julgado (Súmula 444 do STJ), conforme certidão juntada aos autos à fls. 

01/02. Não há nada nos autos que demonstre qualquer desvio de 

PERSONALIDADE da agente ou que desabone a sua CONDUTA SOCIAL. 

As CIRCUNSTÂNCIAS apresentadas são próprias do delito no crime, visto 

que não há elementos acidentais do delito que aumente a sua gravidade. 

Os MOTIVOS do crime não lhe afetam. O fato praticado não causou 

nenhuma CONSEQUÊNCIA grave. Não há que se falar em 

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA no crime em comento.Após análise das 

circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO A PENA-BASE em 06 

(seis) meses de DETENÇÃO e 700 (setecentos) dias-multa, cada um no 

equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato 

delituoso.Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 

11.343/2006, já discriminadas acima, e a situação econômica da réu, a 

teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.SEGUNDA FASE – 

PENA PROVISÓRIA:Inexistem circunstâncias agravantes. RECONHEÇO a 

circunstância ATENUANTE da menoridade relativa, pelo fato de que, na 

data dos fatos, a ré tinha menos de 21 (vinte e um) anos de idade (art. 65, 

inciso I, do Código Penal). RECONHEÇO também a circunstância atenuante 

da confissão espontânea (art. 65, Inciso III, “d”, do CP).Entretanto, tendo 

em vista que a pena base está no mínimo legal, DEIXO de aplicar as 

atenuantes uma vez que a pena não pode ser fixada aquém do mínimo 

legal, conforme a súmula 231 do STJ.Assim, a PENA PROVISÓRIA 

continua em 06 (seis) meses de DETENÇÃO e 700 (setecentos) 

dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo 

vigente ao tempo do fato delituoso.TERCEIRA FASE – PENA DEFINITIVA:Já 

na terceira e última fase da aplicação da pena, restou reconhecido à 

causa de aumento de pena previsto no art. 40, inciso VI da Lei nº 

11.343/2006, visto que ficou evidente que a condenada ofereceu droga a 

uma adolescente, sua irmã. Em relação ao “quantum” de aumento, FIXO na 

fração de um sexto (1/6), visto que a acusada incorreu em apenas uma 

circunstâncias indicadas no art. 40.Dessa forma, fixo a PENA DEFINITIVA, 

para o crime previsto no art. 33, §3º da Lei 11.343/06 de GABRIELA 

CRISTINA MIRANDA ARRUDA, em 07 (sete) meses de DETENÇÃO e 817 

(oitocentos e dezessete) dias-multa, cada um no equivalente a um 

trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.4) DA 

DETRAÇÃO DA PENA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA 

PENA:Compulsando os autos, verifica-se que a acusada não ficou reclusa 

preventivamente, conforme auto de Termo de Fiança de fl.30.Para início de 

cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o REGIME ABERTO, nos 

termos do artigo 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.5) CONSIDERAÇÕES 

FINAIS.Tendo em conta o que dispõe o art. 77, III do Código Penal, 

vislumbro que a condenada preenche os requisitos do artigo 44, do Código 

Penal Brasileiro, razão pela qual SUBSTITUO a pena privativa de liberdade 

por 01 (uma) restritiva de direito (Art. 44 §2º c/c art. 43, I do CP), é ela: - 

PRESTAÇÃO EM PECÚNIA, no valor de 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS 

VIGENTES NA DATA DESTA SENTENÇA, que serão depositados na Conta 

Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso vinculado ao processo.DEIXO 

de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração 

(art. 387, IV do Código de Processo Penal), visto que não houve qualquer 

prejuízo.CONDENO a ré em custas processuais na forma do artigo 804 do 

Código de Processo Penal, observando-se o disposto no artigo 12 da Lei 

1.060/50.A condenada deverá ser INTIMADA PESSOALMENTE da 

sentença, nos termos do art. 392 do Código de Processo Penal, devendo o 

Sr. Oficial de Justiça atentar-se para o item 7.14.2 da CNGC/MT. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.CIENTIFIQUE-SE o Parquet.Após, o 

trânsito em julgado:a) LANCE-SE o nome da acusada no rol dos culpados 

(art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal);b) OFICIE-SE o TRE/MT para o 

cumprimento do disposto no artigo 15, III, da CF, ao IICC e ao SINIC 

(Sistema Nacional de Informações Criminais);c) EXPEÇAM-SE as guias de 

execução penal;d) REMETAM-SE os autos ao contador para calcular as 

penas de multa, pecúnia e custas processuais após, intime-se a 

Procuradoria da Fazenda Estadual para executar aquela, com cópia do 

cálculo e da sentença.e) ARQUIVE-SE.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Guiratinga – MT, 21 de Janeiro de 2020.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WILMAR DANIEL 

RAMBO, digitei.
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Guiratinga, 28 de fevereiro de 2020

Valtemir dos Santos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41901 Nr: 663-96.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. Dias & Cia Ltda - ME, Fernanda da Silva 

Dias, Carlos Alberto Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): C. A. DIAS & CIA LTDA - ME, CNPJ: 

06241610000163, atualmente em local incerto e não sabido FERNANDA 

DA SILVA DIAS, Cpf: 02217258141, Rg: 428634230, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido CARLOS ALBERTO DIAS, Cpf: 

06970357864, Rg: 18.234.033, Filiação: Terezinha Poletim e José Dias, 

data de nascimento: 16/05/1966, brasileiro(a), natural de Panorama-SP, 

casado(a), comerciante, Telefone 99691842. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 25/05/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO em 

face de C. A. DIAS & CIA LTDA - ME, FERNANDA DA SILVA DIASE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Omissão 

na entrega das informações econômico-fiscais, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20146939/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/10/2013

 - Valor Total: R$136.506,80 - Valor Atualizado: R$136.506,78 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Autos n° 663-96.2016.811.0036 (41901)Execução 

FiscalDecisão.DEFIRO PARCIALMENTE a análise do pedido da parte 

exequente de fls. 39/41 apenas para determinar a citação por edital dos 

executados, pois vislumbro que, antes da realização de constrição dos 

seus bens, é necessária a citação deles da presente execução.Nesse 

sentido, observa-se que este Juízo tentou em vários endereços citar eles 

pessoalmente, porém não obteve êxito (fls. 16/22), além disso restaram 

frustradas todas as pesquisas por informações sobre o atual endereço 

dos executados (fls. 44/49), de modo que conclui-se que eles 

encontram-se em lugar ignorado ou incerto, pois foram infrutíferas as 

tentativas de localização.1) Dessa forma, CITEM-SE POR EDITAL os 

executados, por se encontrar em endereço incerto e não sabido (art. 256, 

II e §3º do NCPC), com o prazo de 30 (trinta) dias, e as demais 

advertências previstas em lei. 2) CASO O REFERIDO PRAZO 

TRANSCORRER “IN ALBIS”, mantendo-se o exequente inerte, desde já, 

NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA desta Comarca, como CURADORA 

ESPECIAL da parte executada. Devendo a secretaria, nesse caso, fazer 

carga dos autos ao Douto Defensor Público para apresentar a devida 

resposta no interesse da parte, no prazo de 15 (quinze) dias.3) Dessa 

forma, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente, para que no prazo 

de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.4) 

Após, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos.Cumpra-se. Int ime-se.Expeça-se o necessár io.À s 

providências.Guiratinga/MT, 04/06/2018. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WILMAR DANIEL 

RAMBO, digitei.

Guiratinga, 23 de janeiro de 2020

Valtemir dos Santos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38750 Nr: 1348-40.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Barboza Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MÁRCIO BARBOZA GUIMARÃES, Cpf: 

70818518197, Rg: 3190-4, Filiação: Marly Barboza Guimarães e Sebastião 

Gabriel Guimarães, data de nascimento: 19/09/1984, brasileiro(a), natural 

de Rondonópolis-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Diante do exposto:1) INTIME-SE o réu Márcio Barbosa 

Guimarães, pela VIA EDITAL a fim de cientificá-lo quanto ao teor da 

sentença prolatada, bem como para interpor o respectivo recurso, 

querendo, no prazo legal, contando do transcurso do prazo de 60 

(sessenta) dias do edital, nos termos estabelecidos pelo inciso VI, §1º e 

§2º do art. 392, do Código de Processo Penal.2) Após o transcurso do 

referido prazo, VOLTEM os autos conclusos para analisar se há 

necessidade em nomear advogado dativo.3) Por fim, ABRA-SE os autos 

ao Ministério PúblicoCumpra-se. Intime-se.Expeça-se o necessário.Às 

providências.Guiratinga/MT, 27/05/2019. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WILMAR DANIEL 

RAMBO, digitei.

Guiratinga, 24 de janeiro de 2020

Valtemir dos Santos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44781 Nr: 2046-12.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nauany Confecções e Acessórios, Ana Rosa da Silva 

Macaúba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Correia Farias e Cia Ltda., Banco do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT- 12.208

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JORGE CORREIA FARIAS E CIA LTDA., 

CNPJ: 14510023000150. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: CITAÇÃO da parte requerida Jorge Correia Farias e Cia 

Ltda - ME, por se encontrar em endereço incerto e não sabido nos termos 
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do art. 256. II, §3º do CPC, com prazo de 30 (trinta) dias, e as demais 

advertências previstas em lei, para que, querendo e, no prazo legal, 

ofereça sua contestação a presente ação.

Despacho/Decisão: Autos nº 2046-12.2016.811.0036Código : 

44781Decisão.Vistos etc.Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

relação jurídica c/c cancelamento de protestos, indenização por danos 

morais e pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por Ana Rosa da 

Silva Macaúba – nome fantasia: Nauany Confecções e Acessórios – em 

desfavor de Jorge Correia Farias e Cia Ltda – ME e Banco do Brasil 

S/A.Verifico que não fora possível localizar a parte requerida, Jorge 

Correia Farias e Cia Ltda – ME, para sua citação, portanto, encontra-se em 

local incerto e não sabido. DEFIRO o pedido da Defensoria Pública de fls. 

145/146. Assim, DETERMINO a CITAÇÃO da parte requerida Jorge Correia 

Farias e Cia Ltda – ME, por EDITAL, por se encontrar em endereço incerto 

e não sabido nos termos do art. 256, II, §3º do CPC, com o prazo de 30 

(trinta) dias, e as demais advertências previstas em lei, para que, 

querendo e, no prazo legal, ofereça sua contestação a presente Ação. 

CASO O REFERIDO PRAZO TRANSCORRER “IN ALBIS”, mantendo-se a 

parte requerida inerte, o Dr. Rogério Alves Arcoverde, nos termos do art. 

72, inciso II, do NCPC, como CURADOR ESPECIAL para patrocinar os 

interesses da parte requerida, fixando honorários advocatícios no valor de 

02 URH’s, a serem ulteriormente executados em face do Estado de Mato 

Grosso.Após, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos.Cumpra-se, Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 30 de 

Janeiro de 2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WILMAR DANIEL 

RAMBO, digitei.

Guiratinga, 23 de janeiro de 2020

Valtemir dos Santos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35158 Nr: 1437-97.2014.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucineide Pires da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCINEIDE PIRES DA SILVA, Cpf: 

02932544195, Rg: 1923982-3, Filiação: Maria Pires da Costa e Osvaldo 

Neves da Silva, data de nascimento: 20/03/1981, brasileiro(a), natural de 

Guiratinga-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 66-9633-8076. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Para prazo legal, tome ciência da sentença..

Sentença: Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 01/03, 

para CONDENAR a Acusada LUCINEIDE PIRES DA SILVA, brasileira, 

solteira, nascida aos 20/03/1981, natural de Guiratinga/MT, portadora da 

cédula de identidade RG nº 192982-3 SSP/MT, inscrita no CPF sob nº 

029.325.441-95, filha de Osvaldo Neves da Silva e Maria Pires da Costa, 

residente na Cohab Dr. Luiz Fernando Marques Pereira, município de 

Tesouro/MT, como incurso na pena do crime tipificado no art. 140, §3º do 

Código Penal.Em observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código 

Penal passo a dosar a pena:2)DA DOSAGEM DA PENA.O Código Penal 

atribui para o crime de injúria racial a pena de reclusão, de 01 (um) a 03 

(três) anos e multa.PRIMEIRA FASE – PENA-BASEAnalisando as 

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se 

refere à CULPABILIDADE, a conduta do Acusado não foge a normalidade 

do tipo. A Acusada NÃO POSSUI MAUS ANTECEDENTES visto que não foi 

condenada por crime anterior, com trânsito em julgado, conforme certidão 

de NADA CONSTA de fl. 01, conforme exige a Súmula 444 do STJ.Em 

relação à CONDUTA SOCIAL e a PERSONALIDADE da acusada nada há 

nos atos de concreto que venha a desaboná-las. Não houve 

CIRCUNSTÂNCIAS anormais na prática do crime em comento que mereça 

aplicação desfavorável nesta fase, da mesma forma são os MOTIVOS do 

crime que não lhe afetam.O fato praticado não causou nenhuma 

CONSEQUÊNCIA GRAVE. Por fim, vislumbro que COMPORTAMENTO DA 

VÍTIMA e as suas atitudes não contribuíram para a concretização do crime 

pelo réu. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a 

uma, FIXO A PENA-BASE em 01 (um) ano de RECLUSÃO e no pagamento 

de 10 (dez) DIAS-MULTA, cada um no equivalente a um trigésimo do 

salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.Para a fixação do 

número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 

59 do Código Penal, já discriminadas acima e a situação econômica do 

réu.SEGUNDA FASE – PENA PROVISÓRIA:Passando à segunda fase da 

aplicação da pena, RECONHEÇO a circunstância agravante previstas no 

artigo 61, inciso II, alíneas “h”, pois conforme ficou apurado nos autos, o 

réu, de forma totalmente consciente, agiu com a referida conduta 

criminosa contra uma pessoa maior de 60 (sessenta) anos, vez que na 

data dos fatos a vítima possuía 75 (setenta e cinco) anos de idade.Não há 

circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas. Assim, a PENA 

PROVISÓRIA passa a 01 (um) ano e 02 (dois) meses de RECLUSÃO e no 

pagamento de 12 (doze) DIAS-MULTA, cada um no equivalente a um 

trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.TERCEIRA 

FASE – PENA DEFINITIVA.Inexistem causas de aumento ou de diminuição a 

serem consideradas. Assim, após analisar todas as circunstâncias 

cabíveis, a PENA-DEFINITIVA, para o crime em comento, fixo em 01 (um) 

ano e 02 (dois) meses de RECLUSÃO e no pagamento de 12 (doze) 

DIAS-MULTA, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo 

vigente ao tempo do fato delituoso.3) DA DETRAÇÃO E REGIME INICIAL DE 

CUMPRIMENTO DA PENA.Compulsando os autos, verifica-se que a 

acusada não ficou presa preventivamente durante o trâmite processual, 

de modo que não há como operar detração da pena, nos termos do art. 

387, §2º do CPP.Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “c”, 

do Código Penal, estabeleço o REGIME ABERTO para o cumprimento da 

pena.4) DAS DELIBERAÇÕES FINAIS.Impossível a substituição da pena 

privativa de liberdade para o acusado, uma vez que a aplicação da pena 

privativa de liberdade foi superior a quatro anos (art. 44, I, do CP).DEIXO 

de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração 

(art. 387, IV do Código de Processo Penal), visto que não houve qualquer 

prejuízo sofrido pelos ofendidos que tenha sido demonstrado nos autos, 

além de que resta pacificado na Jurisprudência que a condenação em 

indenização por danos morais ou materiais na ação penal é necessário o 

pedido expresso da acusação ou da ofendida.CONDENO a ré em custas 

processuais na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, 

observando-se o disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50.Por fim, CONCEDO 

à condenada o direito de apelar em liberdade, uma vez que inexistem as 

hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal nos presentes autos.A 

condenada deverá ser intimada pessoalmente da sentença, nos termos do 

art. 392, do Código de Processo Penal, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

atentar-se para o item 7.14.2 da CNGC/MT. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.CIENTIFIQUE-SE o Parquet.Após, o trânsito em julgado:a) 

LANCE-SE o nome da acusada no rol dos culpados (art. 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal);b) OFICIE-SE o TRE/MT para o cumprimento do 

disposto no artigo 15, III, da CF, ao IICC e ao SINIC (Sistema Nacional de 

Informações Criminais);c) EXPEÇAM-SE as guias de execução penal;d) 

REMETAM-SE os autos ao contador para calcular as custas processuais 

aplicadas e após, intime-se a Procuradoria da Fazenda Estadual para 

executar aquela, com cópia do cálculo e da sentença.e) 

ARQUIVE-SE.Cumpra-se expedindo o necessário.Guiratinga– MT, 

02/12/2019.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliomária Duarte 

Carvalho, digitei.

Guiratinga, 01 de março de 2020

Valtemir dos Santos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47628 Nr: 905-21.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalton Martini, Hélio Antônio Filipin Goulart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - 
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Promotora de Justiça - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Calil Marques Faissal - 

OAB:17.948-B/MT, Diego Tobias Damian - OAB:10.257-MT, 

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18562-MT, 

Rogério Alves Arcoverde - OAB:6761/MT

 Autos n° 905-21.2017.811.0036 (47628)

Ação Penal

Despacho.

Vistos etc.

Trata-se de ação para apuração da ocorrência e responsabilidade dos 

acusados HÉLIO ANTÔNIO FILIPIN GOULART e DALTON MARTINI, como 

incurso na conduta delitiva tipificada no artigo 56 da Lei nº 9.605/98 c/c 

art. 29 do Código Penal.

Após declínio de competência pelo Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 

320/322), acostou-se aos autos petição do acusado HÉLIO ANTÔNIO 

FILIPIN GOULART, pugnando pela desistência da oitiva da testemunha 

Wellington Antônio Fagundes (fl. 409).

Outrossim, verifica-se dos autos que as testemunhas Geovanny Raquel 

Bedin e Valdeci Barga Rosa não foram ouvidas até o presente momento.

 Instado a manifestar-se, o Parquet, pugnou pela desistência das 

testemunhas Wellington, Geovanny e Valdeci (fl. 413).

Desse modo, INTIMEM-SE as Defesas Técnicas dos acusados DALTON 

MARTINI e HÉLIO ANTÔNIO FILIPIN GOULART, para que se manifestem, em 

05 (cinco) dias, se desistem ou insistem na oitiva das testemunhas; 

Wellington Antônio Fagundes, Geovanny Raquel Bedin e Valdeci Barga 

Rosa; caso insistam deverão trazer aos autos o endereço atualizado da 

testemunha, sob pena de preclusão de direitos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intime-se.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 17/04/ 2019.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 64428 Nr: 680-30.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clésio Pereira Mendes Fontoura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa, pelo que 

mantenho intacta a decisão que decretou a custódia preventiva de CLÉSIO 

PEREIRA MENDES FONTOURA, devendo permanecer na modalidade de 

prisão em que se encontra.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa do acusado.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

Guiratinga/MT, 17 de abril de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000913-10.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

PETRONIO COELHO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO PIRES DE SOUZA OAB - MT5170/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Neguinho Mecanico (RECONVINDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DECISÃO Processo: 1000913-10.2019.8.11.0036. 

AUTOR(A): PETRONIO COELHO DE SOUZA RECONVINDO: NEGUINHO 

MECANICO Vistos, etc. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse de 

Veículo Automotor, com pedido liminar, proposta por PETRONIO COELHO 

DE SOUZA, devidamente qualificado, em desfavor de ADEMILSON DA 

COSTA VITAL, igualmente qualificado. Salienta a parte autora, em resumo, 

que após solicitar a prestação dos serviços do requerido para o conserto 

de seu veículo “Marca S10 Executive, cor preta, modelo 2011, placa 

NPQ7955, Renavam 00274585820, Chassi 9BG138SJ0BC436713”, os 

quais resultaram na cobrança de R$ 7.200 (sete mil e duzentos reais). 

Narra, ainda, que ante o vultuoso valor não conseguiu angariar fundos 

financeiros para arcar com o valor integral atribuído ao conserto, 

propondo ao requerido o pagamento inicial de R$ 500,00 (quinhentos 

reais0, os quais não foram aceitos pela parte requerida. Assim, o 

requerente alega que sofre esbulho da posse de seu veiculo, ante a 

retenção do bem móvel pelo requerido, cujo fim de coerção ao pagamento 

dos serviços prestados. Desse modo, na exordial, a parte autora requer, 

preliminarmente, a justiça gratuita e, liminarmente, a expedição de mandado 

de reintegração de posse do seu veículo. Assim, vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. 1) DO PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA. Inicialmente, CONCEDO o pedido de Justiça Gratuita, visto que 

se trata de pessoa pobre nos termos da Lei 1060/50. 3) DO PEDIDO 

LIMINAR DE SUSPENÇÃO A COBRANÇA DOS EMPRÉSTIMOS 

CONSIGNADOS. Os pedidos liminares de antecipação de tutela têm seu 

deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Senão vejamos, 

segundo estabelece o art. 300, caput, Código de Processo Civil: Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ao analisar, portanto, as duas condições 

específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, o fumus boni iuris e o 

periculum in mora, noto pertinente o deferimento do pedido liminar. O 

requisito do fumus boni iuris encontra-se presente na juntada do Boletim 

de Ocorrência n. 2019.362870 (id. 27252989), vez que se comprova que 

houve de fato a retenção do veículo pelo requerido. Com efeito, não há 

dúvida que existiu entre as partes manifesto desacerto comercial quanto à 

forma de pagamento. Todavia, em que pese as circunstancias do 

inadimplemento do autor quanto ao pagamento dos serviços prestados 

são questões relevantes que precisam de maior esclarecimento, à luz do 

contraditório em ação própria, mas que, sem dúvida, não autorizam a 

retenção do veículo pela parte requerida, por mais que existam fortes 

indícios de que o autor tenha autorizado a realização do serviço. A 

configuração do periculum in mora encontra-se no fato de que a retenção 

do veículo, ou seja, a imobilidade do bem causa desgaste e depreciação 

normal de veículo automotor, causando prejuízos do cunho desse 

continuar pagando os impostos do bem móvel, sem, contudo, não poder 

utiliza-lo. Portanto, presentes os requisitos, a concessão dos pedidos 

liminares requerida na petição inicial é medida que se impõe. Decido. Pelo 

exposto, DEFIRO o pedido liminar aduzido pela parte autora na peça 

vestibular, para isso: EXPEÇA-SE COM URGÊNCIA o competente 

MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE do veículo “Marca S10 

Executive, cor preta, modelo 2011, placa NPQ7955, Renavam 

00274585820, Chassi 9BG138SJ0BC436713”, o qual segundo 

informações do autor, encontra-se na oficina mecânica do requerido, 

localizada na Rua João Pessoa, n. 1.280, ao lado do Hotel Angra do 

Cerrado, nesse munícipio. AUTORIZO, desde já, caso necessário, o 

reforço policial para auxiliar no cumprimento do mandado de reintegração 

de posse do veículo. Para tanto, OFICIE-SE COM URGÊNCIA o Comando da 

Polícia Militar de Guiratinga/MT. 2) CONCEDO o beneficio da justiça gratuita 

a parte autora. 3) Ao ensejo, CORRIJA-SE no sistema o polo passivo 

constando o nome do requerido ADEMILSON DA COSTA VITAL, com 

endereço “Rua João Pessoa, n. 1280, Guiartinga/MT” 4) Por este Juízo 

vislumbrar a possibilidade da realização de acordo entre as partes no 

presente feito, ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do Juízo para 

designação de audiência de conciliação, após INTIME-SE a parte autora e 

CITE-SE/INTIME-SE a parte requerida para comparecer no ato. 5) Por fim, 

CASO TENHA ÊXITO A CONCILIAÇÃO VOLTEM os autos conclusos para a 

homologação do acordo, CONTUDO, CASO AS PARTES NÃO ENTREM EM 

ACORDO, INTIME-SE a parte requerida para que no prazo de 15 (quinze) 

dias apresente a contestação, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade dos fatos narrados na inicial e, também, a parte autora para 

que posteriormente ofereça a impugnação à contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. 6) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 
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Guiratinga/MT, 16/04/2020. Assinado digitalmente Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000712-18.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE GUIRATINGA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS OAB - MT0019730A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CORCINO BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DECISÃO Processo: 1000712-18.2019.8.11.0036. 

AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE GUIRATINGA Vistos, etc. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de 

urgência ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em desfavor do MUNICÍPIO DE GUIRATINGA/MT e do ESTADO DE 

MATO GROSSO, todos devidamente qualificados nos autos, requerendo o 

fornecimento em ato contínuo o medicamento pleiteado na exordial em 

benefício de CORCINO BARBOSA DOS SANTOS. É o relato necessário. 

Fundamento e Decido. Em consonância com o disposto na Resolução 

TJ-MT/OE nº 09/2019, é da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de 

Várzea Grande/MT a competência para: “processar e julgar, 

exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, 

ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência 

da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como 

parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato 

Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado”. Consignou-se, 

ainda, que as ações em curso continuarão tramitando na comarca de 

origem, contudo, as que versam sobre medicamentos de prestação 

continuada serão remetidas a vara especializada, consoante descreve o 

art. 02º da resolução TJ/MT/OE nº 09/2019: “Art. 2º Sem prejuízo da 

competência absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução, as ações em 

curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da 

entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em 

que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, 

ainda que em fase de cumprimento de sentença”. Deste modo, tendo em 

vista que o objeto da presente demanda trata-se de medicamento de 

prestação continuada DECLINO a competência para processar e julgar a 

presente ação e DETERMINO a remessa dos autos para o Juízo 

competente da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea 

Grande/MT. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, expedindo-se o 

necessário. Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 17/04/2020. 

Assinado Digitalmente Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000189-69.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON GONCALVES DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS OAB - MT24816/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA DECISÃO Processo: 1000189-69.2020.8.11.0036. 

REQUERENTE: GILSON GONCALVES DE MENEZES REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Restabelecimento de Aposentadoria por 

Invalidez, com pedido liminar, proposta por GILSON GONCALVES DE 

MENEZES, já qualificado, em desfavor da autarquia previdenciária 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, igualmente 

qualificado. Em suas razões (Id. 31331494), defende que auferiu 

aposentadoria por invalidez por ser portador de imunodeficiência humana 

(HIV) desde 07/03/2002, quando teve seu direito reconhecido 

judicialmente. Aduz, ainda, que por ocasião de um exame revisional foi 

constatada suposta capacidade de trabalho. Contudo, argui que devido ao 

estigma da doença e barreira social cruel existente é difícil a reinserção no 

mercado de trabalho. Defende também que a nova redação do art. 43, §5º 

da Lei 8.213/91, dada pela Lei nº 13.847/19, que dispensa a pessoa com 

HIV da avaliação referida no §4º do referido artigo, visou proteger 

pessoas e levou em consideração não somente os efeitos físicos da 

doença, mas também o preconceito social. Nesse contexto, defende que 

preenche os requisitos para o restabelecimento do benefício de 

aposentadoria por invalidez, bem como pugna pela antecipação da tutela 

e, ao fim, requer a procedência da demanda. Assim, vieram-me os autos 

conclusos. É o relato necessário. Fundamento. 1) DO PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA. Inicialmente, CONCEDO o pedido de Justiça Gratuita, visto que 

se trata de pessoa pobre nos termos da Lei 1060/50. 2) DO PEDIDO 

LIMINAR. Os pedidos liminares de antecipação de tutela têm seu 

deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Senão vejamos, 

segundo estabelece o art. 300, caput, Código de Processo Civil: Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Na presente ação, inexistem elementos 

suficientes que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Para fazer jus à concessão de 

benefício de aposentadoria por invalidez, o segurado precisa cumprir, 

quando for o caso, a carência exigida e ser considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, nos termos do art. 42 e parágrafos da Lei n. 8.213/91. Em 

análise preliminar dos autos, vislumbra-se que o único requisito 

controverso se trata da incapacidade laborativa, tendo em vista que a 

parte autora é beneficiária de aposentadoria por invalidez previdenciária, 

cuja cessação ocorreu em 03/2020. O próprio autor informou que o INSS 

cessou o benefício mediante revisão pericial, perícia essa realizada em 

01/09/2018, laudo administrativo esse que não foi apresentado nos 

presentes autos. Desta forma, resta ausente a verossimilhança das 

alegações, tendo em vista que foi realizada perícia médica administrativa 

na qual se constatou a capacidade laborativa do autor e, enquanto não 

realizada a perícia judicial, não é possível afirmar se houve ou não 

alteração no quadro de saúde o requerente. Ademais, a parte autora 

declarou-se hipossuficiente e a verba pleiteada a título de benefício 

previdenciário tem notável natureza alimentar, portanto, irrepetível, 

restando demonstrado o risco de irreversibilidade dos efeitos da tutela, 

uma vez que se antevê a impossibilidade de a parte autora indenizar o réu, 

caso a ação seja julgada improcedente. Decido. Ante o exposto, INDEFIRO 

o pedido de tutela de urgência pleiteada pela parte autora na petição inicial. 

Dando prosseguimento ao feito: 1) RECEBO a presente ação, ante o dos 

requisitos dispostos nos art. 319 320, do CPC 2) CONCEDO o pedido de 

assistência judiciária, formulado pela parte autora, por sua condição 

financeira atender ao art. 4°, da Lei 1.060/50. 2) CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida para que, no prazo legal, apresente a contestação, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial 

3) Após, caso seja apresentada a defesa pelo INSS, INTIME-SE a parte 

autora para que, caso queira, ofereça a devida impugnação à 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 4) Por fim, CERTIFIQUE-SE a 

serventia e VOLTEM os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se 

Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 17/04/2020. Assinado 

Digitalmente Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000905-33.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CARLOS CARBONATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA OAB - MT23723/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR VILELA PACHECO (REU)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 
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GUIRATINGA DECISÃO Processo: 1000905-33.2019.8.11.0036. 

AUTOR(A): FERNANDO CARLOS CARBONATO REU: IGOR VILELA 

PACHECO Vistos, etc. Trata-se de Ação de Manutenção de Posse, 

ajuizada por FERNANDO CARLOS CARBONATO, já qualificado nos autos, 

em face de IGOR VILELA PACHECO, também já qualificado na inicial. Alega 

a parte requerente, em síntese, que é possuidora de um imóvel urbano 

descrito como “Um lote de terras na zona central da cidade de Lageado, 

no quarteirão “L”, medindo 450,00 metros quadrados, tendo a 

configuração de um quadrilátero perfeito de seis (6) metros de frente para 

a Av. 4, ao norte; setenta e cinco (75) metros de lado. No referido lote 

acha -se construída uma casa de material, coberta com telhas tipo 

nacional, dividida em cinco cômodos, localizada fora do alinhamento, para 

ser oportunamente construído o comando da frente”. Narra, ainda, em sua 

exordial que adquiriu o imóvel mediante contrato celebrado por instrumento 

particular de promessa de cessão de direitos hereditários do Espólio de 

Ana Maria de Castro e Tibúrcio Vasconcellos Castro, na data de 19 de 

julho de 2018. A parte autora argui que obteve conhecimento da turbação, 

na data de 03 de novembro de 2019, quando verificou que o requerido 

havia derrubado o muro de seu imóvel, alegando esse para tanto, que, na 

verdade, esse era o legitimo possuidor do imóvel. Assim, sob o argumento 

de que está sendo molestado por turbação da posse pelo requerido 

requer, liminarmente, a determinação para a expedição do competente 

mandado de manutenção, a ser obedecido pelo requerido, sob pena de 

cominação de multa diária. Assim, vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. A ação de manutenção de posse é um remédio 

jurídico que visa proteger especificamente o direito de posse quando se 

constata a turbação do imóvel objeto da lide, de forma que para o 

deferimento do pedido liminar é necessário que a petição inicial venha 

instruída com provas que, em uma análise superficial, preencha os 

requisitos elencados pelos artigos 561 do Código de Processo Civil. “Art. 

561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho 

praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a 

continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a 

perda da posse, na ação de reintegração.” Em relação a posse preceitua 

o artigo 1.196 do Código Civil: “Considera-se possuidor todo aquele que 

tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à 

propriedade.” Como é cediço, o direito de propriedade garante ao seu 

titular a tutela possessória. Nesse sentido ensinam Cristiano Chaves de 

Farias e Nelson Rosenvald: “A tutela possessória pressupõe uma situação 

anterior de poder fático sobre o bem, tenha sido ela emanada de um 

ato-fato (ocupação do bem); de um direito real (usufruto) ou obrigacional 

(locação), ou mesmo do direito de propriedade. (Curso de Direito Civil – 

Vol. 5. 9ª Edição. Editora Juspodivm)” Observa-se, por ocasião da leitura 

dos autos, que a parte autora, a princípio, logrou êxito em demonstrar sua 

posse, tendo em vista os documentos juntados ao processo, em máxime a 

carta de aforamento concedido ao de cujus Tiburcio de Vasconcellos 

Castro (Id. 26989894), o contrato de cessão de direitos hereditários (Id. 

26989900), bem como o pagamento de IPTU (Id. 26989897). Em relação 

aos outros quesitos observa-se que, também, restam comprovados, em 

um exame sumária dos fatos e documentos acostados à exordial, 

principalmente, o requisito da turbação do imóvel pelos requeridos, visto 

que pela análise das fotografias (Id. 26989931) e boletim de ocorrência n. 

2019.3360887 (Id. 26989893), é possível verificar a demolição do muro do 

referido imóvel. Nesse sentido, prudente se faz determinar a manutenção 

do estado de fato existente, a posse da parte autora, por força do 

princípio quieta non movere, mediante os indícios dos requisitos 

obrigatórios para a concessão da manutenção da posse. Portanto, 

presentes os requisitos, a concessão da liminar para a garantia da 

manutenção da posse do autor é de rigor, principalmente, por este Juízo 

não vislumbrar dano irreversível aos requeridos. Decido Ante o exposto, 

nos termos da fundamentação, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR pleiteada na 

exordial, pela parte autora, para isso: 1) EXPEÇA-SE o respectivo 

Mandado de Manutenção na Posse em favor da parte autora, FERNANDO 

CARLOS CARBONATO, para que seja mantidos na posse do imóvel objeto 

da presente lide, qual seja: “Um lote de terras na zona central da cidade de 

Lageado, no quarteirão “L”, medindo 450,00 metros quadrados, tendo a 

configuração de um quadrilátero perfeito de seis (6) metros de frente para 

a Av. 4, ao norte; setenta e cinco (75) metros de lado. No referido lote 

acha -se construída uma casa de material, coberta com telhas tipo 

nacional, dividida em cinco cômodos, localizada fora do alinhamento, para 

ser oportunamente construído o comando da frente” DETERMINO, ainda, 

para que a área turbada seja DESOCUPADA, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, bem como ABSTENHAM-SE de praticar quaisquer atos de 

obstrução (turbação/esbulho), inclusive os de ameaça, que impeçam ou 

atrapalhem o uso e gozo das áreas descritas na inicial pela parte autora, 

sob pena de aplicação de MULTA DIÁRIA a qual fixo no valor de R$ 

1.000,00 (hum mil) reais. 2) AUTORIZO o Reforço Policial, caso 

necessário, para todo o cumprindo da diligência, devendo-se proceder a 

prisão em flagrante dos requeridos ou terceiros que obstarem a 

efetivação da ordem, pelo cometimento dos crimes de desobediência, 

resistência e eventual desacato. Para tanto, OFICIE ao COMANDO da 

Policia Militar de Guiratinga, para que ACOMPANHE a oficial de justiça no 

cumprimento do mandado de manutenção de posse. 3) Por este Juízo 

vislumbrar a possibilidade da realização de acordo entre as partes no 

presente feito, ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do Juízo para 

designação de audiência de conciliação, após INTIME-SE a parte autora e 

CITE-SE a parte requerida para comparecer no ato. 4) Por fim, CASO 

TENHA ÊXITO A CONCILIAÇÃO, VOLTEM os autos conclusos para a 

homologação do acordo, CONTUDO, CASO AS PARTES NÃO ENTREM EM 

ACORDO, INTIME-SE a parte requerida para que no prazo de 15 (quinze) 

dias apresente a contestação, a partir da data da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos 

narrados na inicial. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providencias. Guiratinga/MT, 17/04/2020. Assinado digitalmente Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-181 AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

Processo Número: 1000169-78.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DELEGACIA DE POLÍCIA DE GUIRATINGA (AUTORIDADE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEILTON GOMES DE SOUZA (FLAGRANTEADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos nº 1000169-78.2020.8.11.0036 Auto de Prisão em Flagrante 

Decisão. Vistos etc. Verifica-se dos autos que após a prisão em flagrante 

noticiada, o indiciado que se livrou solto mediante liberdade provisória 

após o devido recolhimento da fiança arbitrada pela Autoridade Policial. 

Ademais, o auto de prisão em flagrante delito já foi devidamente analisado 

e homologado, conforme decisão de ID 31105009. Desse modo, INTIME-SE 

a Autoridade Policial para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte-se aos 

autos o comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento de Fiança. 

Outrossim, DETERMINO QUE SEJA FEITA A VINCULAÇÃO DOS VALORES 

RETIDOS NA FIANÇA NA CONTA ÚNICA DO TRIBUNAL VINCULADO AO 

RESPECTIVO INQUÉRITO POLICIAL. Por fim, aguarde-se a finalização do 

inquérito policial. CIÊNCIA ao Ministério Público. Guiratinga/MT, 08/04/2020. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000003-46.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENE JESUS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Processo nº 1000003-46.2020.8.11.0036 Execução Título Extrajudicial 

Decisão. Vistos, etc. 1) CITE-SE a parte executada, pelo inteiro teor da 

inicial, para no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida (art. 

829 do CPC), no montante de R$ 127.261,71 (cento, vinte e sete mil, 

duzentos, sessenta e um reais e setenta e um centavos), advertindo-a de 

que sobre o valor do débito incidirá os honorários advocatícios em 10% do 

valor do débito, em havendo pagamento integral no prazo de três dias, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, caput e §1º do CPC). 

2) Advirta-a de que, contado da data da juntada aos autos do mandado 

cumprido, passará a fluir o prazo de 05 (quinze) dias, para apresentar 

embargos, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 e 

915, caput, do CPC) ou requerer o parcelamento do valor da execução 

nos termos do art. 916 do CPC. 3) Decorrido tal prazo sem pagamento, 

oferecimento de bens ou requerimento de parcelamento, deverá ser 
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procedida a PENHORA em tantos bens quantos bastem para o pagamento 

do débito atualizado, juros custas e honorários advocatícios, devendo os 

bens serem AVALIADOS, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando o executado (art. 829, § 1º e 841, caput, do CPC). 4) Em não 

sendo localizado os executados para intimação da penhora, constará na 

certidão detalhadamente as diligências realizadas. Se a penhora recair 

sobre bens imóveis, proceda a INTIMAÇÃO de seu cônjuge (art. 842, 

caput, do CPC). 5) Por fim, não sendo encontrada a parte executada e 

decorrido o prazo da citação sem pagamento do débito e sem a realização 

de penhora de bens, INTIME-SE a parte exequente para dar o devido 

prosseguimento no feito, requerendo o que entender de direito. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Guiratinga-MT, 

17/04/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000654-15.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GUIRATINGA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS OAB - MT0019730A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 1000654-15.2019.8.11.0036. 

AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE GUIRATINGA Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Civil Pública, com pedido liminar, proposta pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face do ESTADO DE MATO GROSSO 

e do MUNICÍPIO DE GUIRATINGA, objetivando compeli-los a disponibilizarem 

procedimento cirúrgico oftalmológico – victrectomia posterior com 

aplicação de injeção intra-vítrea com anti-angiogênico em beneficio de 

JOSÉ DORIVAL TRAVAGIM. Juntada do Parecer Técnico do Núcleo de 

Apoio Técnico (NAT) sob Id. 22737827. O pedido de tutela antecipada foi 

deferido em decisão sob Id. 22743850. O requerido MUNICÍPIO DE 

GUIRATINGA/MT apresentou a sua contestação (Id. 23709034), 

defendendo em princípio, a necessidade de extinção da presente lide sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC, haja vista 

entender estarem ausentes os pressupostos constituição e 

desenvolvimento válido do processo. Aduz que a disponibilização pela 

Municipalidade de consultas com médicos e exames prévios necessários 

à realização o procedimento médico vindicado justifica o decreto de 

extinção. Outrossim, que o Município não pode ser compelido a garantir o 

acesso integral à saúde dos cidadãos, principalmente nos casos de 

grande complexidade e alto custo, sob pena de ensejar efeito 

multiplicador, afetando o já abalado sistema público municipal de saúde. 

Por fim, impugnou a aplicação da multa diária. O requerido, ESTADO DE 

MATO GROSSO, apresentou contestação (Id. 24536049). Preliminarmente, 

arguiu pela ausência de interesse processual sob o fundamento que as 

pretensões individuais referentes ao direito à saúde quebra toda a cadeia 

estrutural realizada por meio das leis orçamentárias e das políticas 

públicas voltadas para a área da saúde, tendo em vista a finitude dos 

recursos públicos, de modo que, ao conceder tutelas individuais, 

acaba-se por comprometer os recursos públicos destinados à realização 

da saúde pública, comprometendo o princípio da universalidade de acesso 

à saúde a todos os demais cidadãos. No mérito, pugnou pela 

improcedência total do presente feito. Em síntese, defendeu que a 

prestação da saúde pública deve atender um planejamento prévio e a 

escolha das ações estratégicas por meio do Poder Executivo, de modo 

que a determinação judicial de procedimentos inerentes ao tratamento de 

saúde beneficia um paciente em detrimento de inúmeros outros. 

Asseverou, por fim, a impertinência da aplicação da multa diária, sob o 

fundamento de que a aplicação das multas por descumprimento nos casos 

relacionados à saúde judicializada, o Poder Público quase sempre finda 

por realizar o postulado pelo autor, todavia, a destempo, sofrendo, 

portanto, a penalização pecuniária derivada da multa coercitiva, a qual 

causa somente o enriquecimento pessoal dos pacientes, afastando-se da 

prestação específica mais adequada para a solução do litígio. Assim, 

vieram-me os autos conclusos. É o que merece relato. Fundamento 1) DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. Com a finalidade de homenagear 

o princípio da economia e celeridade processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. Logo, ANTECIPO O JULGAMENTO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 355, I, do CPC, mesmo que a matéria 

controversa seja de fato e direito, visto que pela convicção deste Juízo é 

desnecessária a produção de outras provas. 2) DA PRELIMINAR. 

Preliminarmente, a parte requerida ESTADO DO MATO GROSSO, requereu 

a extinção do presente feito, sem resolução do mérito, alegando a 

ausência de interesse processual, haja vista a pretensão individual do 

Autor não estar albergada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Tal 

preliminar não merece deferimento. Acontece que a parte requerida 

equivoca-se ao estabelecer esses argumentos como matéria de defesa 

processual, uma vez que eles equivalem-se a um mecanismo de defesa 

de mérito, ou seja, não equivale a uma questão processual que deva ser 

decidida previamente, mas confunde-se com a discussão do pedido 

principal da presente ação. Assim, DEIXO DE CONHECER essa preliminar 

arguida pela parte requerida, uma vez que as questões levantadas por ela 

são matérias de mérito, que serão, oportunamente, apreciadas e julgadas 

no próximo tópico. 3) DO MÉRITO. Tal ação deve ser julgada procedente. 

Depreende-se dos autos que o paciente/assistido, está realmente, 

acometido da doença na retina de ambos os olhos, de modo que foi 

altamente recomendado ao procedimento cirúrgico pretendido, conforme 

descrito no Laudo Médico de Id. 22582570. Pois bem, a saúde da 

população é dever do Estado, sendo de responsabilidade conjunta e 

solidária dos Municípios, dos Estados e a da União, devendo qualquer um 

desses proporcionar o suficiente para o bem estar do cidadão. Assim, 

com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão 

poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque o 

indivíduo em risco de graves sequelas, ainda mais neste caso em que há 

política pública previamente definida pelo SUS. O art. 196 da Carta Magna 

Federal consagra o direito à saúde como dever do Estado. Direito esse 

que deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que 

não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos 

pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do 

cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem 

maior protegido pelo ordenamento jurídico Pátrio: a vida. Nesse sentido, 

pode o Poder Judiciário apreciar violação do direito individual à saúde, o 

qual é de envergadura constitucional, ainda que revestido de conteúdo 

programático, quando os órgãos estatais competentes descumprirem a 

efetivação da norma constitucional. Inclusive esse é o entendimento da 

Jurisprudência: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME 

NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE 

CIRURGIA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INDISPENSABILIDADE DA 

CIRURGIA E IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO COMPROVADAS. 

SENTENÇA EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO PACÍFICO DA CORTE. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

DISTRITO FEDERAL. DISTRITO FEDERAL COMO PARTE SUCUMBENTE. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.1. É dever 

do Estado assegurar a todos, independentemente da condição econômica 

e social, o direito à saúde, fornecendo todos os meios indispensáveis aos 

tratamentos que seus administrados necessitem.2. Comprovada a 

urgência e necessidade, o Poder Público deve ser compelido a realizar o 

procedimento cirúrgico ou arcar com os custos na rede privada de 

saúde.3. Quando a ação for proposta e vencida pela Defensoria Pública 

em desfavor do ente que a mantém, há nítida confusão entre credor e 

devedor, nos termos previstos no art. 381 do CPC, razão pela qual não 

cabe a condenação do Distrito Federal ao pagamento de ônus de 

sucumbência em favor da Defensoria Pública (Súmula 421 do STJ). 4. 

Apelação do Autor conhecida, mas não provida. Remessa oficial não 

provida. Unânime.(TJ-DF – Processo APO 20140111688082, Órgão 

Julgador 3ª Turma Cível, Publicação Publicado no DJE : 09/03/2016 . Pág.: 

202, Julgamento24 de Fevereiro de 2016, Relator FÁTIMA RAFAEL)” 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CIRURGIA - 

NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FILA DE ESPERA - 

DESNECESSIDADE - RESPONSABILIDADE DO ESTADO.- Em que pese a 

existência de lista de espera para a realização de procedimentos 

cirúrgicos, existindo elementos probatórios que assegurem a necessidade 

e a urgência do paciente em submeter-se à operação pretendida, a sua 

inobservância é medida que se impõe.- O valor da multa fixada em caso de 

descumprimento das obrigações de fazer deve ser fixado levando em 
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conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.- Recurso 

parcialmente provido.(TJ-MG – Processo AI 10396130043385001 MG, 

Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, 

Publicação18/06/2014, Julgamento10 de Junho de 2014, Relator Eduardo 

Andrade) Portanto, aqui não há qualquer interferência indevida de um 

Poder em outro, mas, e tão somente que se obrigue o Estado de Mato 

Grosso e o Município de Guiratinga – MT a efetivar/concretizar a política 

pública de saúde a que estão obrigados, segundo modelo traçado pelo 

Estado Gestor na clara definição de políticas públicas de saúde atribuída a 

cada ente federativo, isto é, fazer cumprir com aquilo a que se 

comprometeu. Além disso, nos termos do que tem decidido o Supremo 

Tribunal Federal (STF, Tribunal Pleno, SL 47 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

j. 17/03/2010), a possibilidade de grave lesão à economia ou a estrutura 

financeira do Estado (“reserva do possível”) deve ser demonstrada por 

documentos e fundamentada de forma clara e concreta. Vale ainda 

ressaltar que a exigência de comprovação pela parte autora da 

IMPRESCINDIBILIDADE DOS MEDICAMENTOS e PROCEDIMENTOS NÃO 

INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS, somente foi aceita 

pelos Tribunais Superiores na data de 25/04/2018, especificamente, no 

Recurso Especial nº 1657156/RJ do Superior Tribunal de Justiça, contudo 

com MODULAÇÃO DOS EFEITOS, de modo que tal julgamento vinculativo 

seja aplicado somente aos processos distribuídos a partir da conclusão do 

presente julgamento, o que não é o caso da presente ação. Modulação 

essa concedida pelo STJ, justamente, para adequar a eficácia da decisão 

ao princípio da dignidade humana o qual estabelece que nenhum cidadão 

poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a 

vida em iminente e concreto risco, de modo que é imperioso a procedência 

da presente ação por este Juízo. Decido. Diante dos fatos e fundamentos 

acima expostos, é que JULGO PROCEDENTE o pedido principal constante 

na petição inicial, por consequência EXTINGO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I do CPC, para 

isso: 1) CONFIRMO a tutela antecipada concedida liminarmente sob Id. 

22743850, para TORNAR DEFINITIVA a DETERMINAÇÃO para que o 

Município de Guiratinga/MT e o Estado Mato Grosso providencie o 

procedimento cirúrgico de APLICAÇÃO INTRAVÍTREA antiangiogênica 

(Ranibizumabe – Lucentis OU Aflibercept – Eylia), para como tratamento 

da referida retinopatia diabética grave em favor do paciente JOSÉ 

DORIVAL TRAVAGIM, conforme pretendido na petição inicial e 

recomendado pelos Laudos Médicos. 2) NOTIFIQUE-SE o MINISTÉRIO 

PÚBLICO, para que tenha ciência da presente sentença. 3) Em não 

havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, pelo fato do 

valor líquido não ser SUPERIOR a 100 (cem) salários mínimos vigentes, 

DEIXO de realizar a remessa do presente feito ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso (TJMT) para o REEXAME NECESSÁRIO da 

presente lide, conforme preceitua o art. 496 do CPC. Expeça-se o 

necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, nada sendo 

requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. 

Cumpra-se. Guiratinga/MT, 17/04/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-65.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS MORAIS DE MESQUITA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos n° 1000047-65.2020.8.11.0036 Despacho. Vistos etc. Com 

fundamento no princípio constitucional do contraditório, INTIME-SE a parte 

autora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTE-SE apresente 

impugnação à contestação de id 31303360, sob pena de preclusão de 

direitos. Com o decurso do prazo, com ou sem manifestação da parte 

autora, CERTIFIQUE-SE e voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Guiratinga/MT, 16/04/2020. Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 46975 Nr: 565-77.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wkariston Gomes Brandão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal na 

presente ação penal movida pela Justiça Pública em face de Wkariston 

Gomes Brandão, para absolvê-lo da acusação descrita na denúncia com 

fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, por não existir prova suficiente para 

a sua condenação. Sem custas processuais (CPP, art. 804).Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se Cientifique-se o Parquet.Transitada em julgado, 

proceda-se com as anotações e comunicações devidas, arquivando-se o 

presente com as cautelas de estilo.Guiratinga/MT, 14/04/2020. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53665 Nr: 3502-60.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Soares de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O, Fernando Ferreira da Silva 

- OAB:14924-O/MT

 Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia, para CONDENAR a 

Acusada APARECIDA SOARES DE DEUS, brasileira, solteira, funcionária 

pública, nascida aos 15/07/1981, em Guiratinga-MT, filha de Francisco 

Raimundo Soares e Iranilda Maria de Deus, portadora do RG nº 1501081-3 

SSP/MT e CPF nº 992.629.751-04, residente e domiciliada à rua Antônio M. 

das Neves, Bairro Sebastião Dias III, Guiratinga-MT, como incursa na pena 

dos arts. 129 caput, 147 e 150, §1º, nos moldes do art. 69, todos do 

Código Penal.Cumpra-se expedindo o necessário.Guiratinga– MT, 

14/04/2020.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58976 Nr: 1913-96.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos da Silva Fontoura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA COSTA E CASTRO - 

OAB:22986/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para 

CONDENAR o acusado CARLOS DA SILVA FONTURA, brasileiro, casado, 

autônomo, RG nº 711457 SSP/MT, CPF nº 537.349.471-20, natural de 

Guiratinga/MT, nascido em 19/05/1971, filho de Artur Marques Fontoura e 

Ormezinda Francisca da Silva, residente na Rua Presidente Kenedy, nº 

609, cidade: Guiratinga/MT, como incurso na pena do art. 47 da Lei 

3.688/41.Cumpra-se expedindo o necessário.Guiratinga– MT, 

15/04/2020.Aroldo Jose Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 61227 Nr: 2793-88.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Messias Ramos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES FELIPE VIEIRA 

LOPES MARTINS - OAB:24816/O, Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT
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 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal na 

presente ação penal movida pela Justiça Pública em face de MANOEL 

MESSIAS RAMOS DE SOUZA, para absolvê-lo da acusação descrita na 

denúncia com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, por não existir prova 

suficiente para a sua condenação. Sem custas processuais (CPP, art. 

804).Publique-se. Registre-se. Int imem-se Cient i f ique-se o 

Parquet.Transitada em julgado, proceda-se com as anotações e 

comunicações devidas, arquivando-se o presente com as cautelas de 

estilo.Guiratinga/MT, 14/04/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86931 Nr: 2889-54.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDIVINO MENDES DE CAMPOS, Cpf: 

40672395134, Rg: 586356, Filiação: Rita Mendes de Queiroz e Benedito 

Julio Campos, data de nascimento: 28/01/1960, brasileiro(a), natural de 

Jaciara-MT, viuvo(a), construtor, Telefone 66 9.9612-4517. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso inquérito policial que no dia 1º de julho 

de 2017, por volta das 00h02min, na rodovia BR 163, km 946, o 

denunciado VALDIVINO MENDES DE CAMPOS conduzia o veículo 

FORD/VERSAILLES, placas CIK-9182, com a capacidade psicomotora 

alterada em razão da influência de álcool. Apurou-se que, na data dos 

fatos, os policiais rodoviários federais efetuaram a abordagem do 

denunciado e verificaram que ele estava conduzindo o referido veículo 

apesar de estar visivelmente embriagado, razão pela qual realizaram o 

teste de etilômetro [fls. 05], no qual foi constatado o teor alcoólico de 0,78 

miligrama de álcool por litro de ar alveolar expelido. Em face do exposto, o 

Ministério Público denuncia VALDIVINO MENDES DE CAMPOS pela prática 

do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. 

Outrossim, requer seja recebida a presente denúncia e instaurado o 

devido processo legal, pelo rito legal, citando-se o denunciado para 

responder à acusação por escrito, designando-se em seguida audiência 

de instrução e julgamento, prosseguindo-se nos demais termos do 

processo até final julgamento ouvidas as testemunhas arroladas pelo 

Ministério Rossi Montenegro Lira e Rodrigo Inácio Santana de Souza

Despacho: Autos nº: 2889-54.2017.811.0096.Código Apolo nº: 86931. 

Vistos, etc.Em razão do réu encontrar-se em lugar incerto e não sabido, o 

Ministério Público compareceu nos autos pugnando pela quebra da fiança, 

a revogação da sua liberdade provisória com a expedição do competente 

mandado de prisão, bem como a sua citação pela via ficta (citação por 

edital).Formalizado os autos, vieram conclusos para deliberação.DECIDO.1 

– DA QUEBRA DA FIANÇAAnalisando os autos, verifico que o denunciado 

foi preso em flagrante em 01 de julho de 2017, tendo auferido o benefício 

da liberdade provisória no mesmo dia mediante fiança e demais 

compromissos de estilo, assinando, para tanto, o respectivo termo de 

fiança.Verifica-se, portanto, que após a concessão do referido benefício, 

o réu mudou de endereço sem se manifestar nos autos, deixando de 

informar eventual mudança. Assim, desrespeitou o compromisso assumido 

perante a autoridade policial, de forma a ensejar a quebra de sua fiança.O 

Código de Processo Penal, ao tratar da fiança, traz o seguinte:“Artigo 341: 

Julgar-se a quebrada a fiança, quando o acusado:(...)III – descumprir 

medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança.Artigo 343:O 

quebramento injustificado da fiança importará na perda de metade do seu 

valor, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas 

cautelares ou, se for o caso, a decretação da prisão 

preventiva.”Conforme leciona o doutrinador Renato Brasileiro de Lima 

“além de autorizar a substituição da medida, a imposição de outra medida 

cumulativamente ou, em último caso, até mesmo a decretação da prisão 

preventiva (CPP, art. 282, § 4°), também implicará a perda da metade do 

valor dado em fiança, em razão do seu quebramento”.Assim, pelo 

exposto, com fundamento no art. 341, III, c/c art. 343 do Código de 

Processo Penal, JULGO QUEBRADA a fiança prestada neste feito, 

declarando a perda da metade de seu valor.2 - DA PRISÃO 

PREVENTIVAComo se sabe, a decretação da prisão preventiva, nos 

termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, é medida excepcional 

que somente tem espaço quando presentes os requisitos clássicos dos 

provimentos cautelares, a saber, o fumus boni iuris e o periculum in mora. 

O primeiro, que na seara processual penal recebe a denominação fumus 

commissi delicti, diz respeito aos pressupostos da custódia cautelar, quais 

sejam, a comprovação da existência da materialidade de um fato típico e a 

demonstração dos indícios suficientes da sua autoriaDe sua vez, o 

segundo requisito, também com expressão própria no campo processual 

penal (periculum libertatis), é traduzido como o perigo que a liberdade do 

acusado pode oferecer à sociedade. Refere-se às hipóteses de 

cabimento da decretação da prisão preventiva. Nessa quadra, a custódia 

cautelar é cabível quando for necessária como garantia da ordem pública, 

da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para 

assegurar a aplicação da lei penal.Por garantia da ordem pública, 

entende-se que a privação cautelar da liberdade do indivíduo deve 

pautar-se no risco da reiteração delitiva, extraído a partir das 

circunstâncias envolvidas no caso, bem como na periculosidade que o 

agente representa para a sociedade, e ainda na gravidade concreta do 

crime.De outro lado, a garantia da ordem econômica está relacionada à 

gravidade da repercussão do crime na ordem financeira, no mercado de 

ações, na credibilidade das instituições financeiras, entre outros.Por sua 

vez, a conveniência da instrução criminal, enquanto hipótese de cabimento 

da prisão preventiva tem por objetivo evitar que o agente venha a interferir 

na apuração da verdade material no curso da tramitação do processo, por 

meio de pressão e ameaças contra testemunhas, alteração do estado de 

coisas, impedir ou dificultar a produção de provas, destruir elemento 

probatório, etc.Já o encarceramento preventivo embasado na 

necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal deve demonstrar o 

risco concreto de a pena criminal deixar de ser executada, caso o agente 

responda à ação penal solto. Ou seja, deve fundamentar-se no risco de 

fuga do indivíduo, circunstância que não pode ser presumida, antes, deve 

ser extraída de elementos concretos que conduzem a tal 

conclusão.Acerca da necessidade da análise criteriosa que deve ser feita 

na decretação da custódia cautelar, confira-se a lição de Renato Marcão 

ao citar o eminente Ministro Celso de Mello (MARCÃO, Renato. Prisões 

cautelares, liberdade provisória e medidas cautelares restritivas. 2 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012):“Há que se ter em mente, sempre, a seguinte 

advertência do Min. Celso de Mello a respeito da necessidade de apuração 

criteriosa dos requisitos autorizadores: ‘A mera suposição, fundada em 

simples conjecturas, não pode autorizar a decretação da prisão cautelar 

de qualquer pessoa. A decisão que ordena a privação cautelar da 

liberdade não se legitima quando desacompanhada de fatos concretos 

que lhe justifiquem a necessidade, não podendo apoiar-se, por isso 

mesmo, na avaliação puramente subjetiva do magistrado de que a pessoa 

investigada ou processada, se em liberdade, poderá delinquir, ou interferir 

na instrução probatória, ou evadir-se do distrito da culpa, ou, então, 

prevalecer-se de sua particular condição social, funcional ou 

econômico-financeira. Presunções arbitrárias, construídas a partir de 

juízos meramente conjecturais, porque formuladas à margem do sistema 

jurídico, não podem prevalecer sobre o princípio da liberdade, cuja 

precedência constitucional lhe confere posição eminente no domínio do 

processo penal”.No caso em exame, verifico que não há elementos 

suficientes para a decretação da custódia cautelar, eis que os requisitos 

do artigo 312 do Código de Processo Penal não estão preenchidos.Posto 

isso, INDEFIRO o pedido de decretação de prisão preventiva de Valdivino 

Mendes de Campos.3 – DA CITAÇÃO POR EDITALTendo em vista que a 

tentativa de citação do acusado restou negativa, acolho a cota ministerial, 

pelo que, DETERMINO a citação por edital do réu, nos termos do artigo 361 

do Código de Processo Penal, com prazo de 15 (quinze) dias.Decorrido o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 622 de 795



prazo do edital, não havendo manifestação do acusado, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público.Notifique-se o Ministério Público.Cumpra-se, 

servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA.Itaúba/MT, data da assinatura digital.Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira AndradeJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edinéia Cristina dos 

Santos , digitei.

Itaúba, 16 de abril de 2020

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93666 Nr: 818-11.2019.811.0096

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SEBASTIÃO CONCEIÇÃO DA SILVA, 

Filiação: Cristina Isolina da Conceição e Jesus Monteiro da Silva, 

brasileiro(a), viuvo(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso termo circunstanciado que no dia 29 

de março de 2019, por volta das 18h30min, na Sorveteria Vem Cá, 

localizada na Avenida Brasil, s/n, Centro, Nova Santa Helena/MT, termo 

judiciário desta cidade e Comarca de Itaúba/MT, o denunciado perturbou a 

tranquilidade de Vera Lúcia Carrara, proprietária do estabelecimento, e de 

seus clientes, por motivo reprovável e desobedeceu ordem legal de 

funcionário público, conforme boletim de ocorrência (fls. 08/09) e demais 

elementos coligidos aos autos. Apurou-se que, o acusado, em visível 

estado de embriaguez, ao ser impedido, por Vera Lúcia Carrara, de dormir 

em frente a porta de seu comércio, este ficou irritado e desferiu 

xingamentos contra ela e seus clientes, tendo, por esse motivo, a polícia 

sido acionada. Ao chegarem no local, os policiais militares solicitaram que 

o denunciado se retirasse do estabelecimento, o que não foi atendido, 

sendo necessário o uso de algemas para encaminhá-lo à Delegacia, 

devido ao seu estado alterado. Ante o exposto, o Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso denuncia Sebastião Conceição da Silva como 

incurso no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais e artigo 330 do 

Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69 CP), requerendo 

que, recebida esta, seja ele citado, processado e, ao final, condenado, 

tudo nos termos dos artigos 394 e seguintes, do Código de Processo 

Penal, ouvindo-se durante a instrução criminal a vítima e testemunhas 

Vera Lúcia Carrara e PM Edvaldo Toledo Nazario.

Despacho: Autos nº: 818-11.2019.811.0096.Código Apolo nº: 

93666.Vistos, etc.1 – Primeiramente, REDISTRIBUA-SE o presente para a 

Justiça Comum.2 - Considerando a existência de prova da materialidade e 

de suficientes indícios da autoria, RECEBO a denúncia ofertada em face 

do acusado Sebastião Conceição da Silva, qualificado nos autos, como 

incurso nas sanções descritas nos termos da denúncia, por satisfazer os 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, quais sejam a 

satisfatória exposição do fato criminoso, a devida qualificação do 

acusado, a classificação do crime perpetrado e o rol de testemunhas.2 - 

No que tange aos pressupostos formais do art. 395, verifica-se que há 

condições para o exercício da ação penal e justa causa para sua 

propositura, não se verificando, ao menos em apreciação sumária, a 

inépcia da inicial, que encontra-se fundamentada em elementos 

informativos que amparam a materialidade e autoria delitiva por parte do 

denunciado, levando a um juízo de probabilidade dos fatos narrados.3 - 

Considerando que as tentativas de localização do acusado restou 

negativa, CITE-SE o acusado por edital nos termos do artigo 361 do Código 

de Processo Penal, com prazo de 15 (quinze) dias, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, cientificando-lhe sobre 

a advertência do parágrafo segundo do artigo 396-A do Código de 

Processo Penal. Decorrido o prazo do edital, não havendo manifestação 

do acusado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.4 - INDEFIRO o 

pedido de juntada das certidões dos antecedentes criminais dos 

acusados, vez que tal incumbência somente poderá ser transferida ao 

judiciário caso devidamente comprovado pelo Ministério Público a 

impossibilidade de fazê-lo (artigo 1.373 da CNGC).5 - Comunique-se o 

recebimento da denúncia ou da queixa-crime ao Distribuidor, ao Instituto de 

Identificação e, quando for o caso, à delegacia de polícia de onde se 

originou o inquérito, bem como alimente-se o banco de dados do Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC) (art. 1.453, II, da CNGC).6 - Já 

no que tange ao delito previsto no artigo 62 do Decreto-Lei nº 3.688/41, 

analisando atentamente os autos, coaduno do entendimento do 

presentante ministerial de que o denunciado se valeu da presente 

contravenção, com vias a se atingir a consecução de outro delito, qual 

seja, o de perturbação da tranquilidade, aplicando-se o princípio da 

consunção.Assim, HOMOLOGO o pedido de arquivamento do Parquet no 

que se refere ao delito previsto no artigo 62 do Decreto-Lei nº 3.688/41, 

observado o disposto no artigo 18 do Código de Processo 

Penal.Notifique-se o representante do Ministério Público.Intimem-se. 

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, 

O F Í C I O ,  C A R T A  P R E C A T Ó R I A ,  C A R T A  D E 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.Itaúba/MT, data da assinatura 

digital.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edinéia Cristina dos 

Santos , digitei.

Itaúba, 16 de abril de 2020

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77379 Nr: 28-32.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMIRA VIEIRA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor das informações prestadas à ref. 73, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogada da Parte Autora, para 

no prazo e 05(cinco) dias, trazer aos autos o endereço atualizado da 

executada sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80317 Nr: 1462-56.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA APARECIDA DA SILVA ME, EDNA 

APARECIDA DA SILVA PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor das informações prestadas à ref. 54, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogada da Parte Autora, para 

no prazo e 05(cinco) dias, trazer aos autos o endereço atualizado da 

executada sob pena de extinção do feito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010114-23.2016.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MARIANE BATISTA ALABARCES (EXEQUENTE)
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LOJA NORTE SUL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR GOMES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITAÚBA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA AV. AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - 

TELEFONE: (66) 35611039 Processo n. 8010114-23.2016.8.11.0096 C E R 

T I D Ã O Nos termos da legislação vigente e art. 992 da CNGC-MT, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da parte requerente, 

para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, indicando o atual endereço 

do(a) devedor(a) ou requerendo o que for de direito, sob pena de 

arquivamento do feito. ITAÚBA, 17 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-05.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RENATO MISSASSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000007-05.2017.8.11.0096 C E R T I D Ã O ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no que 

dispõe Capítulo V, da Seção 15, Artigo 1.002, da CNGC/MT e Art. 22 da 

Portaria 01/2019 deste Juízo, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

considerando o Recurso Inominado interposto no ID nº 30436563, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR a Parte 

Recorrida para no prazo de 10 (dez) dias, oferecer resposta escrita (art. 

42, §2º da Lei nº 9.099/95). ITAÚBA, 17 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-34.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

LORENI DE OLIVEIRA LARREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITAÚBA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA AV. AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - 

TELEFONE: (66) 35611039 Processo n. 1000018-34.2017.8.11.0096 C E R 

T I D Ã O ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe Capítulo V, da Seção 15, Artigo 1.002, da 

CNGC/MT e Art. 22 da Portaria 01/2019 deste Juízo, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, considerando o Recurso Inominado interposto 

no ID nº 30821678, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR a Parte Recorrida para no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

resposta escrita (art. 42, §2º da Lei nº 9.099/95). ITAÚBA, 17 de abril de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-02.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA BARRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA BARRIN OAB - MT19930/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144-O (ADVOGADO(A))

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITAÚBA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA AV. AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - 

TELEFONE: (66) 35611039 Processo n. 1000046-02.2017.8.11.0096 C E R 

T I D Ã O ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe Capítulo V, da Seção 15, Artigo 1.002, da 

CNGC/MT e Art. 22 da Portaria 01/2019 deste Juízo, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, considerando o Recurso Inominado interposto 

no ID nº 30307958, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR a Parte Recorrida para no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

resposta escrita (art. 42, §2º da Lei nº 9.099/95). ITAÚBA, 17 de abril de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-49.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO VIANA GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAYSSA LORENA MARQUES AZEVEDO MACHADO OAB - MA17078 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ITAÚBA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA AV. AVENIDA 

TANCREDO NEVES, 799, CENTRO, ITAÚBA - MT - CEP: 78510-000 - 

TELEFONE: (66) 35611039 Processo n. 1000114-49.2017.8.11.0096 C E R 

T I D Ã O Considerando que quando da publicação da sentença de ID 

19164518 a advogada da Parte Requerida, Rayssa Lorena Marques 

Azevedo Machado, não estava cadastrada no Sistema, nos termos da 

Legislação Vigente e do Art. 990, §1º da CNGC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de renovar o ato de intimação da Parte Requerida, via 

DJE, para que tome ciência da sentença proferida nos autos, parcialmente, 

adiante transcrita: (...) Diante disso, desnecessárias outras 

considerações, e nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, os pedidos da presente Reclamação, para 

1. CONDENAR o Requerido a RESTITUIR o autor a quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais), valor este recebido pela suposta venda do terreno, na 

cidade de Alto Alegre Pindaré/MA, valor este o qual deverá ser atualizado 

com juros de 1% a.m. e correção monetária INPC, todos a partir da citação. 

Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE os danos morais. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos artigos 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença a Meritíssima Juíza 

Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito ITAÚBA, 17 de abril de 2020.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008938-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J S TRANSPORTE E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

- ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

TATIANA DIAS DE CAMPOS OAB - MT9369-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE LACERDA FERREIRA - Mat. 916907571 (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA 1008938-14.2019.8.11.0003 IMPETRANTE: J S TRANSPORTE E 

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME Advogados 

do(a) IMPETRANTE: TATIANA DIAS DE CAMPOS - MT9369-O, MAURÍCIO 

SALES FERREIRA DE MORAES - MT14826-O IMPETRADO: ROGERIO DE 
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LACERDA FERREIRA - MAT. 916907571 -SENTENÇA- Trata-se de 

mandado de segurança impetrado por OURO BRANCO TRANSPORTES E 

LOGISTICA LTDA, antiga J S TRANSPORTE E COMERCIO DE MATERIAIS 

PARA CONSTRUCAO LTDA – ME em face de ato praticado por Rogério de 

Lacerda Ferreira, Agente de Tributos do Posto Fiscal Benedito de Souza 

Coberlino – Itiquira/MT. Em manifestação, ID 22976359, a parte autora 

pugna pela desistência da ação. É o breve relatório. DECIDO. 

Consubstanciado ao que consta nos autos, verifica-se requerimento da 

parte autora pela homologação da desistência da presente ação, tendo em 

vista seu particular desinteresse pelo prosseguimento na mesma. 

Destarte, em razão do acima exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da 

presente ação, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Custas pela parte autora se houver. Desnecessário o decurso de 

prazo, arquivem-se de imediato os autos e promovam-se as anotações e 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Itiquira/MT, 17 

de abril de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1000325-93.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. (VÍTIMA)

D. D. P. D. I. (PARTE AUTORA)

Parte(s) Polo Passivo:

W. E. M. J. (PARTE RE)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO OAB - MT12071-O (ADVOGADO(A))

 

Procuração/ habilitação do advogado polo passivo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000531-44.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BELO VIANA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO CAMPOS VIANA OAB - MG190084 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Humberto Bortolini (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA SENTENÇA Processo: 1000531-44.2019.8.11.0027. IMPETRANTE: 

JOSE BELO VIANA IMPETRADO: HUMBERTO BORTOLINI -SENTENÇA- 

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOSÉ BELO VIANA em 

desfavor de Humberto Bortolini (Betão) - Prefeito do Município de Itiquira- 

Mato Grosso, ambos já qualificados nos autos. Sustenta o impetrante que 

laborou na Prefeitura Municipal de Itiquira exercendo o cargo de médico, 

matrícula nº 875, no período de 03 de setembro de 2013 a 27 de março de 

2015. Durante o período laborado, o Impetrante alega que contribuiu com a 

previdência social própria dos servidores municipais de Itiquira. No 

entanto, aduz que não há compartilhamento direto de informações da 

Prefeitura com a Previdência Social (INSS), por isso não consta nos dados 

do INSS qualquer referência às contribuições efetuadas pelo Impetrante 

junto à Prefeitura. Sustenta ainda, que essa certidão é importante para o 

Impetrante, pois com ela é possível que ele comprove o seu tempo de 

contribuição no regime próprio da Prefeitura e assim, passe a receber sua 

aposentadoria de acordo com sua contribuição. O Impetrante relata que já 

pediu à Prefeitura através de requerimento protocolizado em 23 de maio de 

2019, o preenchimento dessa certidão. No entanto, até a presente data 

não teve o seu pedido atendido, por tal razão requereu a concessão da 

medida de segurança, para que o Município lhe forneça a certidão nos 

exatos termos da portaria 154/08, anexo I da Previdência Social. A inicial 

foi recebida na data de 19/07/2019, ID 21846031, ocasião em que foi 

determinada a notificação da autoridade coatora para prestar informações 

no prazo de 10 (dez) dias. Devidamente notificada, ID 28385262, a 

autoridade coatora manteve-se inerte. Instado a se manifestar, o Ministério 

Público pugnou pelo indeferimento da presente ordem de mandado de 

segurança, por entender que o impetrante não forneceu conteúdo 

probatório suficiente a instruir a inicial. É O BREVE RELATO. DECIDO. O 

mandado de segurança é o remédio constitucional destinado a proteger 

direito líquido e certo, que esteja ameaçado ou lesado por ato comissivo ou 

omissivo, praticado ilegal ou abusivamente, por autoridade pública ou 

pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos casos 

em que não seja amparado por habeas corpus e habeas data, tendo 

amparo no artigo 5º, inciso LXIX, bem como na Lei 12.016/2009. A 

documentação que instrui a inicial na ação de Mandado de Segurança tem 

que ser apta e suficiente a demonstrar que há uma violação do direito 

líquido e certo do impetrante, dispensando dilação probatória, devendo ser 

demonstrado de plano, mediante provas pré-constituídas, o que não 

restou devidamente comprovado nos autos. Pelo que consta dos autos, 

conforme apontado pelo parquet, o impetrante sequer juntou prova da 

suposta violação de seu direito, pois não há nenhum recolhimento de 

contribuição previdenciária, ou algum documento que comprove que o 

impetrante laborou junto ao Município, tais como, aprovação em concurso 

público, processo seletivo, contrato de prestador de serviço através de 

pessoa física ou jurídica etc. Outrossim, o requerimento que o impetrante 

fez perante o Município, não aponta, sequer, se houve deferimento ou 

indeferimento do mesmo. Logo, como bem apontado pelo Ministério Público, 

o simples fato de apresentar um protocolo junto ao Município não é 

suficiente a demonstrar a negação de seu direito pela autoridade coatora. 

Assim, diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo 

impetrante para DENEGAR a segurança pleiteada, resolvendo o mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e despesas processuais, conforme isenção legal. Indevidos os 

honorários advocatícios, na esteira do artigo 25, da Lei nº. 12.016/09, bem 

como diante das Súmulas 512 e 105, respectivamente do STF e STJ. 

Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade impetrada, nos termos 

do artigo 13 da Lei 12.016/09. Tendo sido a ordem denegada, deixo de 

determinar o reexame necessário. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de praxe. Cumpra-se com 

eficiência o necessário. Itiquira/MT, 17 de abril de 2020. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000499-39.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ITIQUIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAISSA ALMEIDA DE JESUS OAB - 025.717.101-09 (PROCURADOR)

SIDRIANA GIACOMOLLI OAB - 513.743.071-49 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora na pessoa de seu 

advogado para que, querendo, apresente impugnação à contestação no 

prazo de 30 (trinta) dias.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000347-88.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOTERLENE LOPES DE MORAES OAB - MT15133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. D. M. D. I. (IMPETRADO)

S. D. E. D. M. D. I. (IMPETRADO)

 

-SENTENÇA- Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar 

impetrado por TANIA MARIN, em face da Secretária de Educação do 

Município de Itiquira – MT, JANE GOBBI e Prefeito do Município de Itiquira – 

MT, HUMBERTO BORTOLINI, todos devidamente qualificados, objetivando, 

em síntese, suspensão dos efeitos do ato coator e a sua inserção no 

efetivo exercício de sua função (professor nível II – pedagogia- Ouro 

Branco do Sul). Em síntese, a impetrante alegou que concorreu a vaga 

disponibilizada em processo seletivo da comarca de Itiquira, para exercício 

em Ouro Branco do Sul, tendo concorrido no certame à função de 

professor nível II – pedagógica, com aprovação em 1º lugar, conforme 

demonstra documentos anexados em pedido inicial. Informa que, mesmo 

tendo sido aprovada, não tomou posse na função pretendida em razão da 

incompatibilidade dos horários ofertados, uma vez que o período matutino 

seria impróprio por já exercer atividades de professor na rede municipal 

como servidora efetiva, além de que, ao dirigir-se ao local onde exerceria 

o cargo para o qual fora aprovada, foi impedida de fazê-lo pela Direção 

das unidades de ensino, que informaram à autora, naquela oportunidade, 

que para permitir sua a entrada em exercício no cargo para o qual fora 

contratada, necessitariam aguardar instruções do departamento municipal 

de recursos humanos. Que diante da situação, a impetrante contatou a 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO visando solucionar o problema, 
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sendo-lhe, então, afirmado que dentro em breve formar-se-ia um 

posicionamento sobre o problema; que, neste ínterim, outras 02 (duas) 

candidatas aprovadas foram convocadas, empossadas e entraram em 

exercício nos respectivos cargos, em seu detrimento, uma vez que, estão 

trabalhando e recebendo normalmente, ao passo que a impetrante, sendo 

a primeira colocada na classificação geral de seu cargo, permanece 

empossada, porém sem entrar em exercício e, consequentemente, sem 

poder trabalhar e receber. Narra ainda que, foi alocada em substituição a 

um professor afastado por motivos de saúde, findo o período de atestado, 

a mesma foi dispensada, tendo seu contrato rescindido sem o prévio aviso 

descrito na cláusula nona. Diante dos fatos que a impossibilitaram em 

assumir a vaga e horários pretendidos, pleiteia a concessão do mandamus 

para garantir seu direito líquido e certo, uma vez que o processo seletivo 

possui período de vigência de 01 (um) ano, e, expirado o prazo, causaria 

perda do direito. A inicial veio instruída com os documentos ID 20098208 a 

20098881. A liminar foi deferida (ID 20277699). Em manifestação os 

impetrados, requereram a denegação da ordem, arguindo ausência de 

atos ilegais e abusivos por parte dos impetrados (ID20729758). A 

impetrante em novo requerimento reiterou os pedidos iniciais e o 

cumprimento dos termos da liminar concedida, com a aplicação de multa 

(ID 27747249 e 21372538). Instado a se manifestar, o Ministério Público 

opinou desfavoravelmente a concessão da ordem requerida (ID 

22020920). Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. 

Fundamento e Decido. O mandado de segurança é o remédio 

constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, que esteja 

ameaçado ou lesado por ato comissivo ou omissivo, praticado ilegal ou 

abusivamente, por autoridade pública ou pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público, nos casos em que não seja amparado por 

habeas corpus e habeas data (art. 1º da Lei n. 12.016/90). “In casu”, vejo 

que apesar do requerimento da parte autora para concessão de liminar 

para compelir os impetrados a efetuar a sua colocação em vaga disponível 

no certame, constata-se pelo conjunto probatório anexo aos autos, que a 

mesma foi convocada a assumir vaga disponível no ato, entretanto, por 

sua deliberalidade, ante o conflito de horário, não pode assumir a função 

disponibilizada. Ainda, em nova chamada para assumir outra vaga 

disponibilizada, por conflito de horários, igualmente não pode investir-se 

na função, conseguindo assinar contrato em razão do afastamento de 

outro servidor, em razão de atestado médico, com o fim no término da 

licença. Ademais, em que pese à alegação de descumprimento de cláusula 

contratual (9ª), que na interpretação da impetrante a mesma deveria ter 

sido avisada do término do contrato, verifica-se pelos termos do 

documento apontado, que tal obrigação competia a impetrante, ao menos 

que tenha algum aditamento com cláusula de termo contrário, o que não se 

verifica nos autos, esta obrigação apontada não existe no documento 

anexo ao pedido inicial. A respeito, trago o seguinte entendimento: "TJ-PA 

– Apelação Cível AC 00021425420138140034 BELÉM (TJ-PA) Data de 

publicação: 26/02/2019 EMENTA Neste sentido: MANDADO DE 

SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PROMOVIDO PELA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. FUNÇÃO DOCENTE 

2017. EDITAL Nº 001/2017. ATUAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA DE 

ACORDO EM ESTRITO CUMPRIMENTO DAS NORMAS EDITALÍCIAS. 

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO 

INVOCADO – SEGURANÇA DENEGADA. 1 Em se tratando de mandado de 

segurança, a prova pré- constituída do ato coator ilegal ou abusivo é 

requisito indispensável de inicial para se verificar a ocorrência de afronta 

a direito, nos termos do art. 1º da lei 12.016/2009. 2. A jurisprudência do 

STJ é contundente em não admitir a impetração de mandado de segurança 

sem comprovação precisa do ato coator, pois esse é o fato que 

exterioriza a ilegalidade ou o abuso de poder praticado pela autoridade 

apontada como coatora e que será lavado em consideração nas razões 

de decidir. 3 A ausência nos autos de prova a demonstrar que houve 

falha no site de inscrição do certame, conduz ao reconhecimento de que 

este mandamus carece de prova pré constituída. 4 DENEGO A 

SEGURANÇA. (2018.04424639-10, 197.444. REL. NADJA NARA COBRA 

MEDA, Órgão Julgador Seção de Direito público, julgado em 2018-10-30, 

Publicado em 2018-10-31 – EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE 

SEGURANÇA – PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL 

– AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO COATOR – PROVA- PRÉ CONSTÍTUIDA - 

AUSÊNCIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ART. 10 DA LEI 

12.016/2009. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I A Lei 

12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo, 

exige que o impetrante apresente, junto com a petição inicial, prova pré- 

constituída de seu direito líquido e certo, de forma a não deixar dúvidas 

acerca das questões fáticas que constituam a causa de pedir do feito. II. ". 

Destarte, não havendo nos autos comprovação de ato ilegal, notadamente 

a característica de “serviço temporário” do processo seletivo, aliado ao 

fato de que a impetrante foi chamada a assumir o cargo pretendido, não 

assumindo por razões particulares, escusas ao interesse público, inexiste 

direito líquido e certo ofendido. Assim, diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo impetrante para DENEGAR a 

segurança pleiteada, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, inclusive cessando os efeitos da liminar 

anteriormente concedida (ID 20277699). Sem custas e despesas 

processuais, conforme isenção legal. Indevidos os honorários 

advocatícios, na esteira do artigo 25, da Lei nº. 12.016/09, bem como 

diante das Súmulas 512 e 105, respectivamente do STF e STJ. 

Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade impetrada, nos termos 

do artigo 13 da Lei 12.016/09. Tendo sido a ordem denegada, deixo de 

determinar a reexame necessária. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de praxe. Cumpra-se com 

eficiência o necessário. Itiquira-MT, 06 de março de 2020. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 52457 Nr: 2946-85.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONIZIO DA SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOTERLENE LOPES DE MORAES - 

OAB:15133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2946-85.2017.811.0027

Código nº 52457

Vistos.

Diante do retorno das cartas precatórias de ref. 22 e 26, INTIME-SE a parte 

autora para manifestar e requerer o que entender direito no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após o decurso do prazo ou com a juntada da petição respectiva, 

REMETAM-SE os autos conclusos para análise.

CUMPRA-SE. Expedindo o necessário.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-37.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA AQUINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA DESPACHO Número do Processo: 

1000094-37.2018.8.11.0027 Polo Ativo: NAYARA AQUINO DA SILVA Polo 

Passivo: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos etc., É certo que conforme 

Provimento n. 29/2014, da lavra do Conselho da Magistratura do Estado de 

Mato Grosso é atribuição do Juiz Leigo nos Juizados Especiais Cíveis 

“dirigir o processo, apreciando os pedidos de produção de provas e 

determinando a realização de outras que entenda necessárias;” conforme 

artigo 9º, I, a, do citado Provimento. Assim, considerando a necessidade 

de juntada de documento indispensável na propositura da ação, nos 

termos do artigo 320 do CPC, e, após, constatado que a parte Promovente 

trouxe aos autos, comprovante de endereço em nome de terceiro, é que 

RECOMENDO a conversão do julgamento em diligência, para: DETERMINAR 
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à parte Reclamante que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos, 

comprovante de endereço em seu nome, como água, luz, telefone, IPTU, 

ou se, em nome de terceiro, comprove o vínculo, trazendo declaração 

assinada com firma reconhecida em cartório, sob pena de indeferimento 

da inicial. Após manifestação, faça nova conclusão. Expeça-se o 

necessário. Submeto o presente Projeto de decisão ao Juiz de Direito Dr. 

Rafael Siman Carvalho, para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Itiquira/MT, 16 de abril de 2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza 

Leiga Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de decisão 

elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Intimem-se as partes. Itiquira/MT, 

data registrada no sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-41.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO OAB - MS0013350A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE DE LAMARE MENDES (REQUERIDO)

ARIELA DE LAMARE MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA DESPACHO NÚMERO DO PROCESSO: 

1000139-41.2018.8.11.0027 Polo Ativo: GOITIQUIRA MÓVEIS E MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - Polo Passivo: DANIELE DE LAMARE 

MENDES e ARIELA DE LAMARE MENDES. Vistos etc., É certo que 

conforme Provimento n. 29/2014, da lavra do Conselho da Magistratura do 

Estado de Mato Grosso é atribuição do Juiz Leigo nos Juizados Especiais 

Cíveis “dirigir o processo, apreciando os pedidos de produção de provas e 

determinando a realização de outras que entenda necessárias;” conforme 

artigo 9º, I, a, do citado Provimento. Assim, após, constatado que a parte 

Promovida DANIELE DE LAMARES MENDES, não foi citada (ID 20536262), 

é que RECOMENDO a conversão do julgamento em diligência, para: 

DETERMINAR à parte Promovente que, no prazo de 10 (dez) dias, informe 

se há interesse no prosseguimento do feito em face da Promovida 

DANIELE DE LAMARES MENDES polo passivo, havendo interesse, que no 

mesmo prazo, traga aos autos o novo endereço da Ré para envio de 

citação/intimação. Após manifestação, faça nova conclusão. Expeça-se o 

necessário. Submeto o presente Projeto de Decisão ao Juiz de Direito Dr. 

Rafael Siman Carvalho, para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Itiquira/MT, 16 de abril de 2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza 

Leiga Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de decisão 

elaborado pela Juíza Leiga. Intimem-se as partes. Itiquira/MT, data 

registrada no sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-19.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CORREA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000037-19.2018.8.11.0027 Polo Ativo: PEDRO CORREA DOS 

SANTOS Polo Passivo: CLARO S.A. Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por PEDRO CORREA DOS SANTOS em face de 

CLARO S.A., todos qualificados nos autos. Pois bem, após distribuição da 

ação, constata-se nos autos que a parte Promovente, através de petição, 

requereu a desistência da ação (ID 18451181), motivo pelo qual não 

compareceu na audiência de tentativa de conciliação realizada em data 

posterior (ID 18460768). Assim, em consonância com o disposto no 

Enunciado n. 90 do FONAJE, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo 

Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e anotações 

de praxe. Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. 

Rafael Siman Carvalho, para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Itiquira/MT, 16 de abril de 2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza 

Leiga SENTENÇA Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Intimem-se as partes e 

arquivem-se de imediato os autos, que poderão ser desarquivados caso 

necessário sem custas para as partes. Itiquira/MT, data registrada no 

sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.
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Advogado(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000071-91.2018.8.11.0027 Polo Ativo: LUCIANO PEREIRA DOS 

SANTOS Polo Passivo: VIVO S.A. Vistos, Relatório dispensado nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, 

ajuizada por LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS em face de VIVO S.A, 

todos qualificados nos autos. Aduz a parte Promovente que teve seu 

nome lançado indevidamente nos Órgãos de Proteção ao Crédito por 

dívida que desconhece. Realizada audiência de tentativa de conciliação na 

data de 07 de março de 2019, às 10h00m, a mesma restou prejudicada em 

razão da ausência da parte Promovente (ID 18460325). A parte 

Promovente foi devidamente intimada para o ato, por meio de seu 

advogado constituído nos autos, cuja intimação foi publicada no Diário da 

Justiça Eletrônico (ID 17319054). Pois bem, como preconiza o artigo 51, 

inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do 

mérito quando o (a) Demandante deixa de comparecer a qualquer das 

audiências nele designadas. Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo; No caso vertente, observa-se que 

a parte Promovente foi regularmente intimada da realização da audiência, 

não justificando sua ausência, bem como não comunicou qualquer 

impedimento até a sua abertura, como seria de rigor à vista do artigo 362, 

§ 1°do CPC. Ainda, após o ato, a parte Promovente permaneceu inerte 

quanto a sua ausência, em nada se manifestou, ou requereu. Em 

entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – INSCRIÇÃO EM SERASA – AUSÊNCIA 

INJUSTIFICADA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – 

CONTUMÁCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E 

CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – ATESTADO 

MÉDICO COM DATA DIVERSA DA AUDIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA. 

Designada a audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez 

presente e a patrona solicitou prazo de 5 dias para justificar a sua 

ausência. No mesmo dia anexou Atestado médico emitido pelo SUS da 
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cidade de Itá/SC com data de 28/03/2017 e bilhete de viagem emitido em 

15/02/2017. (...) Em recurso, reiterou que a autora esteve ausente no dia 

da audiência por motivo de saúde, justificando a impossibilidade de 

comparecimento, requereu a anulação da sentença e redesignação de 

nova data para audiência. Contudo, a pretensão recursal não merece 

provimento, uma vez que o atestado médico encartado é de data 

divergente da audiência (28/03/17), cabe ressaltar que a reclamante foi 

devidamente intimada para a audiência em 14/12/16, conforme mov. 4 no 

Projudi: Registre-se ainda que o atestado médico foi apresentado em 

tempo atrasado, após a prolação da audiência e realização da audiência, 

sendo que, poderia ter apresentado em momento anterior, podendo ainda 

no dia ter telefonado ao Juizado de origem avisando de sua condição 

incapacitante, juntando o atestado a seu tempo, modo e forma, o que não 

se observa neste momento. Portanto, não havendo justificativa plausível 

para o não comparecimento à audiência designação, mantenho a sentença 

proferida pelo juízo de primeiro grau. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 

ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. (Procedimento 

do Juizado Especial Cível 902409320168110001/2017, Turma Recursal 

Única, Juiz de Direito Relator Dr Marcelo Sebastião Prado de Moraes. 

Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017). Posto isto, com 

fulcro no artigo 51, inciso I da Lei 9099/95, EXTINGO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Condeno a parte Promovente ao pagamento das 

custas processuais, que arbitro em 5% (cinco por cento) sob o valor da 

causa, de acordo com o artigo 51, § 2º da Lei n.° 9.099/1995 e Enunciado 

nº. 28 do FONAJE. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE os autos, com as 

baixas e anotações de praxe. Submeto o presente Projeto de Sentença ao 

Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 16 de abril de 2020. HOTERLENE 

LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Intimem-se as partes e arquivem-se de imediato os autos, que 

poderão ser desarquivados caso necessário. Itiquira/MT, data registrada 

no sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA SENTENÇA Número do Processo: 

1000075-31.2018.8.11.0027 Polo Ativo: JOEDSON DIAS MATOS Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO Vistos. Relatório dispensado nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais foram criados 

para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Como é cediço, o julgamento 

antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo 

uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, 

evitando-se longas e desnecessárias instruções. Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6° da 

Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que os elementos 

probatórios constantes dos autos são suficientes para a formação de 

juízo seguro sobre o mérito da causa, não havendo necessidade de 

audiência de instrução e julgamento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

débito cumulada com Indenização por Danos Morais, proposta pela parte 

Promovente em desfavor da parte Promovida, ambas devidamente 

qualificadas nos autos. A parte Promovente afirma que desconhece a 

origem do suposto débito, incluído no Cadastro de inadimplentes pela parte 

Promovida. Afirma que sequer foi notificada acerca da inclusão do seu 

nome junto ao Cadastro de restrições. Realizada audiência de tentativa de 

conciliação na data de 14 de março de 2019 às 08h20m, a mesmo restou 

inexitosa, em razão de ausência de acordo entre as partes. Contestação e 

impugnação foram apresentadas tempestivamente (ID 21845226). É a 

suma do essencial. MOTIVAÇÃO. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar, passo a análise das 

preliminares arguidas em sede de contestação. PRELIMINARES 1 – 

AUSÊNCIA DE EXTRATO OFICIAL DO SPC E SERASA. Rejeito a preliminar 

arguida, posto que, o extrato constante à exordial fora emitido por 

empresa credenciada à realização de consulta aos órgãos de proteção ao 

crédito, ficando demonstrada a inscrição do nome da parte Promovente 

pela Instituição Promovida, não provando esta de forma diversa. Portanto, 

rejeito a preliminar. Analisada a preliminar, passo a análise do mérito da 

demanda, e verifico que a pretensão da parte Promovente merece parcial 

acolhimento. Eis os motivos. A parte Promovente cumpriu com o que 

determina a Lei, nos termos do artigo 373, I, do CPC, trazendo aos autos 

prova de que seu nome foi negativado pela Promovida. Temos por regra 

que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da 

empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. 

Tratando-se, no caso, de relação de consumo stricto sensu. Restou 

caracterizado o defeito do serviço e o dano decorrente desse defeito, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo. Como decorrência 

da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa 

se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele não a produzir, 

será responsabilizado, como ocorre no presente caso. Assim, podemos 

concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no 

princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o 

princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes 

permitam litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo 

a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com 

o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Além disso, segundo 

a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, 

compete ao Réu alegar na contestação, toda matéria de defesa, expondo 

as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob 

pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No caso, a 

empresa Promovida, nada provou em relação aos fatos alegados, 

sustentando sua defesa na regularidade da contratação e na inclusão do 

nome da parte Promovente nos órgãos de proteção ao crédito por falta de 

pagamento, pugnando pela improcedência da ação. A comprovação da 

relação jurídica faz-se com a apresentação de contrato devidamente 

assinado, ou verbal, se comprovando através de áudio a contratação feita 

pelo canal de atendimento telefônico. Deste modo, a parte Promovida não 

desincumbiu do ônus imposto pela lei, vejamos: Artigo 373 - O ônus da 

prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. Os fundamentos genéricos da 

defesa não são aptos para afastar a responsabilidade da parte Promovida 

quanto aos fatos comprovados pela parte Promovente. Diante da 

inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja 
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ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de 

canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados ao contrato 

questionado são inexigíveis. Ausentes os elementos que comprovem a 

relação contratual, resta configurada a indevida inscrição junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, o que impõe a declaração de sua 

inexistência. Ademais, as alegações da exordial acompanhadas dos 

documentos trazidos pela parte Promovente, são provas robustas, a ponto 

de se impor condenação à parte Promovida. Portanto, inadmissível a 

conduta da parte Promovida em negativar o nome da parte Promovente por 

dívida não contraída por ela, visto que, é de sua responsabilidade o 

cadastro dos clientes, o controle de vendas, bem como as cobranças, e 

por consequência, os danos decorrentes de cobranças indevidas, não 

sendo admissível a tese levantada na defesa. Tal fato, deixa evidente a 

desorganização da Promovida ao efetuar cadastro, vendas e cobranças 

dos clientes, cabendo a mesma exigir ao máximo informações acerca 

destes quando da celebração de contratos, no intuito de se evitar fraudes. 

Portanto, não podemos olvidar do velho brocardo latino - allegatio et non 

probatio quasi non allegatio, já que "As meras alegações, desprovidas de 

base empírica, nada significam juridicamente e não se prestam a produzir 

certeza" (STJ; 1ª Turma; ROMS nº 10873/MS; Rel. Min. José Delgado). 

Nesse passo, a Promovida deve assumir o risco de sua própria conduta 

omissiva de cautela, não sendo concebível atribuir a falha no serviço ao 

consumidor. É indiscutível que a inscrição do nome da parte Promovente 

nos Órgãos de Proteção ao Crédito, causam abalo moral, humilhações, 

inconveniências e dissabores. E, considerando que o dano moral diz 

respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina 

especializada e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça 

vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na 

própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se 

como parâmetro a vida comum das pessoas. Nessa perspectiva, para a 

demonstração do dano moral basta a realização da prova do nexo causal 

entre a conduta (indevida ou ilícita), o resultado danoso e o fato. Isso 

porque se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato. DANO MORAL - Negativação indevida - 

Desnecessidade da prova do dano que se presume - Recurso não 

provido?. (Destacamos). (TJSP - 1ª Tur. Cív. - APC nº 989090012186 - 

Des. Rel.: Alcides Leopoldo e Silva Júnior - DJU 04/02/2009). Súmula 22 da 

Turma Recursal de Mato Grosso, assim redigida: “A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação 

preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017). Dessa forma, resta evidente a 

ocorrência de danos morais em razão da negativação indevida do nome 

parte Promovente. Diante das situações expostas, constato que os fatos e 

provas coligidas são determinantes para a condenação da Reclamada ao 

pagamento de indenização pelos prejuízos morais sofridos pela 

Reclamante, posto que, violado o princípio constitucional descrito no artigo 

5º, inciso X, da Constituição Federal: “São invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” Por 

outro lado, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em 

se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é necessária 

a comprovação de sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a 

demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a culpa, que 

restaram devidamente caracterizados. Para fixação do valor do dano 

moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a 

proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o 

caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a 

repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a 

fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Nesse 

sentido se pronunciou a Turma Recursal Única de Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE 

– TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR 

PROBATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida 

se baseia em telas sistêmicas as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas unilaterais 

desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da 

inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do 

contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição 

apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Diante da 

inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja 

ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de 

canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos 

são inexigíveis. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição, configurando o dano moral in reipsa (precedentes do 

STJ), sendo cabível a indenização pretendida. Via de consequência, 

imperioso afastar a condenação de litigância de má-fé imposta. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. (...) Procedimento do Juizado Especial 

Cível 285278020178110002/2018, Turma Recursal Única, Juiz de Direito – 

Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgado em 13/03/2018, 

Publicado no DJE 13/03/2018). À vista dos critérios acima mencionados, 

tendo em vista o valor do apontamento, bem como, atenta aos patamares 

fixados pela jurisprudência da Turma Recursal Única de Mato Grosso em 

casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação 

pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Diante de todo exposto, julgo improcedente o pedido contraposto e a 

condenação da parte Promovente em litigância de má-fé. DISPOSITIVO 

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com arrimo no que dispõe o 

inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil, o que faço com 

resolução do mérito, para: a) REJEITAR a preliminar arguida em 

contestação; b) DECLARAR a inexistência do débito apontado na exordial 

no valor de R$ 95,25 (noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos); c) 

DETERMINAR a parte Promovida que realize o cancelamento definitivo da 

inscrição do nome da parte Promovente das entidades de restrição ao 

crédito sobre o débito discutido nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de incorrer em multa a ser fixada; d) CONDENAR a parte 

Promovida a pagar à parte Promovente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir da publicação desta decisão, com acréscimo de juros 

legais, de 1% ao mês, desde a data do evento danoso, nos termos da 

Súmula 54 e 362 do STJ; e) Transitada a sentença em julgado, sem 

interposição de Recurso, e havendo requerimento para o Cumprimento de 

sentença, INTIME-SE a parte Executada para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, PAGUE a integralidade do débito, sob pena de aplicação de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido, sem prejuízos 

dos atos processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos 

forem necessários para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do 

Novo CPC). f) Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem 

manifestação da Executada, INTIME-SE a parte Exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do presente feito. g) Preclusas as vias recursais, 

transitado em julgado, nada sendo requerido, ARQUIVE-SE. Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. 

Rafael Siman Carvalho, para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Itiquira/MT, 16 de abril de 2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza 

Leiga SENTENÇA Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga. Publique-se. Intimem-se as partes. Itiquira/MT, 

data registrada no sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000087-45.2018.8.11.0027 Polo Ativo: RAYANE NASCIMENTO 

DE MORAES Polo Passivo: VIVO S.A. Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais foram 
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criados para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado por 

princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Como é cediço, o 

julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum (art. 6° da Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado 

a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que os 

elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a 

formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito cumulada com Indenização por danos morais, 

proposta por RAYANE NASCIMENTO DE MORAES em face de VIVO S/A, 

todos qualificados nos autos. Aduziu a parte Promovente que desconhece 

a divida e que seu nome foi lançado nos Órgãos de Proteção ao Crédito 

por dívida que desconhece. Realizada audiência de tentativa de 

conciliação na data de 25 de abril de 2019 às 08h20m, a mesma restou 

prejudicada devido à ausência da parte Promovida (ID 19655742). No ID n. 

19686588 consta que a Promovida foi citada e intimada para o ato. 

Extrai-se ainda, que a Promovida além de se ausentar na audiência de 

tentativa de conciliação, se quedou inerte, não apresentando contestação 

(ID 21922563). É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios, irregularidades a consertar, bem 

como nenhuma preliminar a analisar, passo a análise do mérito da 

demanda e verifico que a pretensão da parte Promovente merece parcial 

acolhimento. Eis os motivos. Encontra-se a presente lide, sob a esfera dos 

direitos tutelados pelo Código e Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência da parte Promovente com relação à empresa Promovida, 

inverto o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A parte 

Promovente cumpriu com o que determina a Lei, nos termos do artigo 373, 

I, do CPC, trazendo aos autos, prova de que está sendo cobrada pela 

Promovida por dívida da qual desconhece. A Promovida, por outro lado, 

não compareceu à audiência de tentativa de conciliação, bem como deixou 

de apresentar defesa e provar que a cobrança é legítima. O Juizado 

Especial se pauta pelos princípios da informalidade e celeridade 

processual (artigo 2º da Lei 9.099/95), onde o comparecimento da parte é 

essencial, sob pena de revelia, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95, 

estabelecendo que a ausência do demandado à sessão de conciliação ou 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial. Quanto a ausência de contestação, prescreve 

o artigo 344 e 355, II do CPC: Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor. Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: II - o réu for revel, 

ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, 

na forma do art. 349. Nesse sentido já se pronunciou a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO 

- CITAÇÃO POR CORREIO - PESSOA FÍSICA - ENTREGA NO ENDEREÇO 

DO RECLAMADO - VALIDADE - ENUNCIADO N. 5 DO FONAJE - 

PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA - COBRANÇA - REVELIA - 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL - 

INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. 1. Nos termos do Enunciado n. 5 do FONAJE, "A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor." 2. 

Havendo início de prova escrita da dívida cobrada e sendo o reclamado 

revel, deve ser mantida a sentença que reconheceu a procedência do 

pedido. 3. Recurso conhecido e não provido. (RI 871/2013, DR. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). Em outros Tribunais: 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE 

CONTESTAÇÃO PELO RÉU. REVELIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL 

RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. A falta de oportuna contestação 

acabou por tornar incontroversa a matéria de fato exposta na petição 

inicial, de onde resulta a confirmação do ajuste das partes, da rescisão 

unilateral pelo réu e da afirmativa do débito (artigo 319 do CPC), 

correspondente à multa pela rescisão antecipada, proporcional ao tempo 

de cumprimento do contrato e às despesas com a retirada dos 

equipamentos entregues em comodato, impondo-se o reconhecimento da 

procedência parcial do pedido. Não há fundamento para acolher a 

alegação de validade e eficácia da cláusula penal. (TJ-SP - APL: 

492962620118260577 SP 0049296-26.2011.8.26.0577, Relator: Antonio 

Rigolin, Data de Julgamento: 30/10/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 31/10/2012). Diante dos documentos constantes nos 

autos e não sendo impugnados pela Promovida, vislumbro que razão 

assiste ao pedido da Promovente. Temos por regra, que a 

responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa 

que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Tratando-se, 

no caso, de relação de consumo stricto sensu. Restou caracterizado o 

defeito do serviço e o dano decorrente desse defeito, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se 

disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo. Como decorrência 

da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa 

se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele não a produzir, 

será responsabilizado, como ocorre no presente caso. Assim, podemos 

concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no 

princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o 

princípio da isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes 

permitam litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo 

a máxima de que a democracia nas relações de consumo significa tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com 

o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Além disso, segundo 

a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, 

compete ao Réu alegar na contestação, toda matéria de defesa, expondo 

as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob 

pena de presumirem A comprovação da relação jurídica faz-se com a 

apresentação de contrato assinado, o que não ocorreu no presente caso. 

Deste modo, a parte promovida não desincumbiu do ônus imposto pela lei, 

vejamos: Artigo 373 - O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Ausentes os elementos que comprovem a relação contratual, resta 

configurada a indevida restrição interna no nome do Promovente, o que 

impõe a declaração de sua inexistência. Ademais, as alegações da 

exordial acompanhadas dos documentos trazidos pela parte Promovente, 

são provas robustas, a ponto de se impor condenação à parte Promovida. 

Portanto, inadmissível a conduta da parte Promovida em negativar o nome 

da parte Promovente por dívida não contraída por ela, visto que, é de sua 

responsabilidade o cadastro dos clientes, o controle de vendas, bem como 

as cobranças, e por consequência, os danos decorrentes de cobranças 

indevidas, não sendo admissível a tese levantada na defesa. Tal fato, 

deixa evidente a desorganização da Promovida ao efetuar cadastro, 

vendas e cobranças dos clientes, cabendo a mesma exigir ao máximo 

informações acerca destes quando da celebração de contratos, no intuito 

de se evitar fraudes. Portanto, não podemos olvidar do velho brocardo 

latino - allegatio et non probatio quasi non allegatio, já que "As meras 

alegações, desprovidas de base empírica, nada significam juridicamente e 

não se prestam a produzir certeza" (STJ; 1ª Turma; ROMS nº 10873/MS; 

Rel. Min. José Delgado). Nesse passo, a Reclamada deve assumir o risco 

de sua própria conduta omissiva de cautela, não sendo concebível atribuir 

a falha no serviço ao consumidor. É indiscutível que a inscrição do nome 

da parte Promovente nos Órgãos de Proteção ao Crédito, causam abalo 

moral, humilhações, inconveniências e dissabores. E, considerando que o 

dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade 

humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante do Superior 

Tribunal de Justiça vêm entendendo que a consequência do dano 
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encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural 

das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas. 

Nessa perspectiva, para a demonstração do dano moral basta a 

realização da prova do nexo causal entre a conduta (indevida ou ilícita), o 

resultado danoso e o fato. Isso porque se trata de hipótese de dano moral 

in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo 

estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. DANO MORAL - 

Negativação indevida - Desnecessidade da prova do dano que se 

presume - Recurso não provido?. (Destacamos). (TJSP - 1ª Tur. Cív. - APC 

nº 989090012186 - Des. Rel.: Alcides Leopoldo e Silva Júnior - DJU 

04/02/2009). Súmula 22 da Turma Recursal de Mato Grosso, assim 

redigida: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de 

órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re 

ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 

19/09/2017). Dessa forma, resta evidente a ocorrência de danos morais 

em razão da negativação indevida do nome parte Promovente. Diante das 

situações expostas, constato que os fatos e provas coligidas são 

determinantes para a condenação da Reclamada ao pagamento de 

indenização pelos prejuízos morais sofridos pela Reclamante, posto que, 

violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal: “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 

e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação.” Por outro lado, é pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, que restaram devidamente 

caracterizados. Para fixação do valor do dano moral devem ser 

consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, 

razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da 

medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, 

especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o 

enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Nesse sentido se 

pronunciou a Turma Recursal Única de Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE 

– TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR 

PROBATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida 

se baseia em telas sistêmicas as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas unilaterais 

desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da 

inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do 

contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição 

apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Diante da 

inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja 

ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de 

canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos 

são inexigíveis. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada, configurando o dano moral in re ipsa 

(precedentes do STJ), sendo cabível a indenização pretendida. Via de 

consequência, imperioso afastar a condenação de litigância de má-fé 

imposta. Recurso conhecido e parcialmente provido. (...) Procedimento do 

Juizado Especial Cível 285278020178110002/2018, Turma Recursal Única, 

Juiz de Direito – Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgado em 

13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018). À vista de tais critérios, tendo 

em vista o valor do apontamento, bem como, atenta aos patamares fixados 

pela jurisprudência da Turma Recursal Única de Mato Grosso em casos 

semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo 

dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

DISPOSITIVO POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com arrimo no que dispõe o 

inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil, o que faço com 

resolução do mérito, para: a) DECRETAR A REVELIA da Promovida, nos 

termos do artigo 20 da Lei 9099/95 e artigo 344 do CPC; b) DETERMINAR o 

cancelamento do contrato e DECLARAR a inexistência do débito discutido 

nos autos no valor de R$ 84,53 (oitenta e quatro reais e cinquenta e três 

centavos); c) DETERMINAR que a Promovida no prazo de 5 (cinco) dias, 

realize a exclusão definitiva do nome da parte Promovente dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, sob pena de multa a ser aplicada em caso de 

descumprimento; d) CONDENAR a parte Promovida a pagar à parte 

Promovente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização 

por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da 

publicação desta decisão, com acréscimo de juros legais, de 1% ao mês, 

desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 e 362 do STJ. 

e) Transitada a sentença em julgado, sem interposição de Recurso, e 

havendo requerimento para o Cumprimento de sentença, INTIME-SE a parte 

Executada para que no prazo de 15 (quinze) dias, PAGUE a integralidade 

do débito, sob pena de aplicação de multa no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o valor exigido, sem prejuízos dos atos processuais 

necessários à expropriação de tantos bens quantos forem necessários 

para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do Novo CPC). f) 

Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem manifestação do 

Executado, INTIME-SE a parte Exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento 

do presente feito. g) Preclusas as vias recursais, transitado em julgado, 

nada sendo requerido, ARQUIVE-SE. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos artigos. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael 

Siman Carvalho, para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 

16 de abril de 2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga 

SENTENÇA Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença 

juntado nos autos. Intimem-se as partes. Itiquira/MT, data registrada no 

sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000089-15.2018.8.11.0027 Polo Ativo: MIZAEL CUSTODIO 

PEREIRA Polo Passivo: VIVO S.A. Vistos, Relatório dispensado nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, 

ajuizada por MIZAEL CUSTODIO PEREIRA em face de VIVO S.A, todos 

qualificados nos autos. Aduz a parte Promovente que teve seu nome 

lançado indevidamente nos Órgãos de Proteção ao Crédito por dívida que 

desconhece. Realizada audiência de tentativa de conciliação na data de 

25 de abril de 2019, às 09h00m, a mesma restou prejudicada em razão da 

ausência da parte Promovente (ID 19655974). A parte Promovente foi 

devidamente intimada para o ato, por meio de seu advogado constituído 

nos autos, cuja intimação foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico (ID 

18535984). Pois bem, como preconiza o artigo 51, inciso I, da Lei n.° 

9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando o 

(a) Demandante deixa de comparecer a qualquer das audiências nele 

designadas. Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo; No caso vertente, observa-se que a parte Promovente foi 

regularmente intimada da realização da audiência, não justificando sua 

ausência, bem como não comunicou qualquer impedimento até a sua 

abertura, como seria de rigor à vista do artigo 362, § 1°do CPC. Ainda, 

após o ato, a parte Promovente permaneceu inerte quanto a sua ausência, 

em nada se manifestou, ou requereu. Em entendimento da Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – INSCRIÇÃO 

EM SERASA – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO – CONTUMÁCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO E CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – 

ATESTADO MÉDICO COM DATA DIVERSA DA AUDIÊNCIA – SENTENÇA 

MANTIDA. Designada a audiência de conciliação, a parte Reclamante não 

se fez presente e a patrona solicitou prazo de 5 dias para justificar a sua 
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ausência. No mesmo dia anexou Atestado médico emitido pelo SUS da 

cidade de Itá/SC com data de 28/03/2017 e bilhete de viagem emitido em 

15/02/2017. (...) Em recurso, reiterou que a autora esteve ausente no dia 

da audiência por motivo de saúde, justificando a impossibilidade de 

comparecimento, requereu a anulação da sentença e redesignação de 

nova data para audiência. Contudo, a pretensão recursal não merece 

provimento, uma vez que o atestado médico encartado é de data 

divergente da audiência (28/03/17), cabe ressaltar que a reclamante foi 

devidamente intimada para a audiência em 14/12/16, conforme mov. 4 no 

Projudi: Registre-se ainda que o atestado médico foi apresentado em 

tempo atrasado, após a prolação da audiência e realização da audiência, 

sendo que, poderia ter apresentado em momento anterior, podendo ainda 

no dia ter telefonado ao Juizado de origem avisando de sua condição 

incapacitante, juntando o atestado a seu tempo, modo e forma, o que não 

se observa neste momento. Portanto, não havendo justificativa plausível 

para o não comparecimento à audiência designação, mantenho a sentença 

proferida pelo juízo de primeiro grau. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 

ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. (Procedimento 

do Juizado Especial Cível 902409320168110001/2017, Turma Recursal 

Única, Juiz de Direito Relator Dr Marcelo Sebastião Prado de Moraes. 

Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017). Posto isto, com 

fulcro no artigo 51, inciso I da Lei 9099/95, EXTINGO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Condeno a parte Promovente ao pagamento das 

custas processuais, que arbitro em 5% (cinco por cento) sob o valor da 

causa, de acordo com o artigo 51, § 2º da Lei n.° 9.099/1995 e Enunciado 

nº. 28 do FONAJE. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE os autos, com as 

baixas e anotações de praxe. Submeto o presente Projeto de Sentença ao 

Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 16 de abril de 2020. HOTERLENE 

LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Intimem-se as partes e arquivem-se de imediato os autos. 

Itiquira/MT, data registrada no sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de 

Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA SENTENÇA Número do Processo: 

1000066-69.2018.8.11.0027 Polo Ativo: MARIA NEVES DE SOUZA Polo 

Passivo: OI S/A. Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar 

das causas de menor complexidade, é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Como é cediço, o julgamento 

antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo 

uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, 

evitando-se longas e desnecessárias instruções. Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6° da 

Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que os elementos 

probatórios constantes dos autos são suficientes para a formação de 

juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c repetição de indébito e reparação por danos morais, ajuizada 

por MARIA NEVES DE SOUZA em desfavor de OI S/A. Relata a parte 

Promovente que teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, 

lançado pela Promovida, em decorrência da inadimplência de débitos no 

valor de R$ 211,82 (duzentos e onze reais e oitenta e dois centavos) e R$ 

257,44 (duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos). 

Aduz a parte Promovente que tentou solucionar o problema junto à 

Empresa, todavia, teve que proceder com o pagamento dos débitos, a fim 

de que seu nome fosse excluído dos cadastros negativos. Realizada 

audiência de tentativa de conciliação na data de 07 de março de 2019 às 

09h20m, a mesma restou inexitosa, em razão de ausência de acordo entre 

as partes. Contestação foi apresentada tempestivamente e impugnação 

intempestiva (ID 18974579 e 22040744). É a suma do essencial. 

MOTIVAÇÃO. Encontra-se a presente lide, sob a esfera dos direitos 

tutelados pelo Código e Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência da parte Promovente com relação à empresa Promovida, 

inverto o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar, sem preliminar para analisar passo ao exame do mérito da 

demanda e verifico que a pretensão da parte Promovente merece 

acolhimento. Eis os motivos. Temos por regra, que a responsabilidade 

pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece 

diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Tratando-se, no caso, de 

relação de consumo stricto sensu. Restou caracterizado o defeito do 

serviço e o dano decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela 

teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, 

para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele 

não a produzir, será responsabilizado, como ocorre no presente caso. 

Assim, podemos concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra 

ressonância no princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, 

busca garantir o princípio da isonomia, dotando os mais fracos de 

instrumentos que se lhes permitam litigar em condições de igualdades 

pelos seus direitos, seguindo a máxima de que a democracia nas relações 

de consumo significa tratar desigualmente os desiguais na exata medida 

de suas desigualdades, com o único fito de se atingir a tão almejada 

justiça social. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 

do Código de Processo Civil, compete ao Réu alegar na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. No caso, a Promovida, nada provou em relação aos 

fatos alegados, sustentando sua defesa na regularidade da contratação e 

na inclusão do nome do Promovente nos órgãos de proteção ao crédito 

por falta de pagamento, pugnando pela improcedência da ação. A 

comprovação da relação jurídica faz-se com a apresentação de contrato 

devidamente assinado. Deste modo, a parte Promovida não desincumbiu 

do ônus imposto pela lei, vejamos: Artigo 373 - O ônus da prova incumbe: II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Os fundamentos genéricos da defesa não são aptos para 

afastar a responsabilidade da parte Promovida quanto aos fatos 

comprovados pela parte Promovente. Ausentes os elementos que 

comprovem a relação contratual, resta configurada a indevida inscrição 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, o que impõe a declaração de 

sua inexistência. Ademais, as alegações da exordial acompanhadas dos 
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documentos trazidos pela parte Promovente, são provas robustas, a ponto 

de se impor condenação à parte Promovida. Portanto, inadmissível a 

conduta da parte Promovida em negativar o nome da parte Promovente por 

dívida não contraída por ela, visto que, é de sua responsabilidade o 

cadastro dos clientes, o controle de vendas, bem como as cobranças, e 

por consequência, os danos decorrentes de cobranças indevidas, não 

sendo admissível a tese levantada na defesa. Tal fato, deixa evidente a 

desorganização da Promovida ao efetuar cadastro, vendas e cobranças 

dos clientes, cabendo a mesma exigir ao máximo informações acerca 

destes quando da celebração de contratos, no intuito de se evitar fraudes. 

Portanto, não podemos olvidar do velho brocardo latino - allegatio et non 

probatio quasi non allegatio, já que "As meras alegações, desprovidas de 

base empírica, nada significam juridicamente e não se prestam a produzir 

certeza" (STJ; 1ª Turma; ROMS nº 10873/MS; Rel. Min. José Delgado). 

Nesse passo, a Reclamada deve assumir o risco de sua própria conduta 

omissiva de cautela, não sendo concebível atribuir a falha no serviço ao 

consumidor. É indiscutível que a inscrição do nome da parte Promovente 

nos Órgãos de Proteção ao Crédito, causam abalo moral, humilhações, 

inconveniências e dissabores. E, considerando que o dano moral diz 

respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina 

especializada e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça 

vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na 

própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se 

como parâmetro a vida comum das pessoas. Nessa perspectiva, para a 

demonstração do dano moral basta a realização da prova do nexo causal 

entre a conduta (indevida ou ilícita), o resultado danoso e o fato. Isso 

porque se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato. DANO MORAL - Negativação indevida - 

Desnecessidade da prova do dano que se presume - Recurso não 

provido?. (Destacamos). (TJSP - 1ª Tur. Cív. - APC nº 989090012186 - 

Des. Rel.: Alcides Leopoldo e Silva Júnior - DJU 04/02/2009). Súmula 22 da 

Turma Recursal de Mato Grosso, assim redigida: “A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação 

preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017). Dessa forma, resta evidente a 

ocorrência de danos morais em razão da negativação indevida do nome 

parte Promovente. Diante das situações expostas, concluo que os fatos e 

provas coligidas são determinantes para a condenação da Promovida ao 

pagamento de indenização pelos prejuízos morais sofridos pelo 

Promovente, conforme preconiza os artigos 186, 188 e 927 do Código 

Civil. Ainda, violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso V 

e X, da Constituição Federal, onde este estabelece: “São invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação.” Por outro lado, é pacífico o entendimento doutrinário e 

jurisprudencial que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em 

tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, que restaram devidamente caracterizados. Para fixação do valor do 

dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a 

proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o 

caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a 

repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a 

fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Nesse 

sentido se pronunciou a Turma Recursal Única de Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE 

– TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR 

PROBATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida 

se baseia em telas sistêmicas as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas unilaterais 

desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da 

inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do 

contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição 

apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Diante da 

inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja 

ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de 

canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos 

são inexigíveis. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada, configurando o dano moral in re ipsa 

(precedentes do STJ), sendo cabível a indenização pretendida. Via de 

consequência, imperioso afastar a condenação de litigância de má-fé 

imposta. Recurso conhecido e parcialmente provido. (...) Procedimento do 

Juizado Especial Cível 285278020178110002/2018, Turma Recursal Única, 

Juiz de Direito – Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgado em 

13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018). À vista de tais critérios, tendo 

em vista o valor do apontamento, bem como, atenta aos patamares fixados 

pela jurisprudência da Turma Recursal Única de Mato Grosso em casos 

semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo 

dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

DISPOSITIVO POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com arrimo no que dispõe o 

inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil, o que faço com 

resolução do mérito, para: a) DECLARAR a inexistência dos débitos 

discutidos nos autos, no valor de R$ 211,82 (duzentos e onze reais e 

oitenta e dois centavos) e R$ 257,44 (duzentos e cinquenta e sete reais e 

quarenta e quatro centavos); b) DETERMINAR à Promovida que no prazo 

de 5 (cinco) dias, faça a exclusão definitiva do nome da parte Promovente 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito, sob pena de aplicação de multa; c) 

CONDENAR a parte Promovida a pagar à parte Promovente o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da publicação desta decisão, 

com acréscimo de juros legais, de 1% ao mês, desde a data do evento 

danoso, nos termos da Súmula 54 e 362 do STJ; d) Transitada a sentença 

em julgado, sem interposição de Recurso, e havendo requerimento para o 

Cumprimento de sentença, INTIME-SE a parte Executada para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, PAGUE a integralidade do débito, sob pena de 

aplicação de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor 

exigido, sem prejuízos dos atos processuais necessários à expropriação 

de tantos bens quantos forem necessários para a satisfação da 

obrigação (art. 523, §1º e §3º do Novo CPC); e) Esgotado o prazo para 

pagamento, com ou sem manifestação da Executada, INTIME-SE a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento do presente feito; f) Preclusas 

as vias recursais, transitado em julgado, nada sendo requerido, 

ARQUIVE-SE. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos artigos. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto o presente Projeto 

de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 16 de abril de 2020. 

HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que produza 

os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Intimem-se as partes. Itiquira/MT, data registrada no sistema. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000078-83.2018.8.11.0027 Polo Ativo: DIVINA ABADIA DE 

OLIVEIRA Polo Passivo: VIVO S.A Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, é norteado por 

princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Como é cediço, o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 633 de 795



julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar, caso a caso, a decisão que entender mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum (art. 6° da Lei 9.099/95). Nesse sentido: “O Juiz não está obrigado 

a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos”. (RJTJSP, 115:207). Considerando que os 

elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a 

formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito cumulada com indenização por danos morais, 

ajuizada pela parte Promovente em face da Promovida, todos devidamente 

qualificados nos autos, requerendo a tutela jurisdicional para declarar a 

inexistência do débito apontado na inicial e a condenação da Ré em danos 

morais. Aduziu a parte Promovente que desconhece a dívida. Realizada 

audiência de tentativa de conciliação na data de 04 de abril de 2019 às 

10h40m, a mesma restou inexitosa, em razão de ausência de acordo (ID 

19164581). É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO. Os autos estão maduros 

para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 

9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar, passo a 

análise das preliminares arguidas em sede de contestação. PRELIMINARES 

1 - IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Encontra-se a 

presente lide sob a esfera dos direitos tutelados pelo Código de Defesa do 

Consumidor. Em relação à inversão do ônus da prova, considerando a 

existência do mínimo de verossimilhança nos documentos carreados aos 

autos, em relação às alegações da exordial, vislumbro que estão 

presentes os requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, logo, não acolho a preliminar arguida e defiro o requerimento 

do Promovente de inversão do ônus da prova. 2 – AUSÊNCIA DE 

EXTRATO OFICIAL DO SPC E SERASA. Rejeito a preliminar arguida, posto 

que, o extrato constante à exordial fora emitido por empresa credenciada 

à realização de consulta aos órgãos de proteção ao crédito, ficando 

provada a inscrição do nome da parte Promovente pela Instituição 

Promovida, não fazendo ela de forma diversa. Analisadas as preliminares, 

passo a análise do mérito da demanda, e verifico que a pretensão da parte 

Promovente merece parcial acolhimento. Eis os motivos. A parte 

Promovente cumpriu com o que determina a Lei, nos termos do artigo 373, 

I, do CPC, trazendo aos autos prova de que seu nome foi negativado pela 

Promovida Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou 

serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente ou 

disponibiliza os seus produtos. Tratando-se, no caso, de relação de 

consumo stricto sensu. Restou caracterizado o defeito do serviço e o 

dano decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela 

teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, 

para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele 

não a produzir, será responsabilizado, como ocorre no presente caso. 

Assim, podemos concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra 

ressonância no princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, 

busca garantir o princípio da isonomia, dotando os mais fracos de 

instrumentos que se lhes permitam litigar em condições de igualdades 

pelos seus direitos, seguindo a máxima de que a democracia nas relações 

de consumo significa tratar desigualmente os desiguais na exata medida 

de suas desigualdades, com o único fito de se atingir a tão almejada 

justiça social. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 

do Código de Processo Civil, compete ao Réu alegar na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. No caso, a Promovida, nada provou em relação aos 

fatos alegados, sustentando sua defesa na regularidade da contratação e 

na inclusão do nome do Promovente nos órgãos de proteção ao crédito 

por falta de pagamento, pugnando pela improcedência da ação. A 

comprovação da relação jurídica faz-se com a apresentação de contrato 

devidamente assinado. As telas sistêmicas inclusas na petição inicial, bem 

como relatório de chamadas, não são hábeis a comprar a existência de 

contrato entabulado entre as partes. Deste modo, a parte promovida não 

desincumbiu do ônus imposto pela lei, vejamos: Artigo 373 - O ônus da 

prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. Os fundamentos genéricos da 

defesa não são aptos para afastar a responsabilidade da parte Promovida 

quanto aos fatos comprovados pela parte Promovente. Ausentes os 

elementos que comprovem a relação contratual, resta configurada a 

indevida inscrição junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, o que impõe a 

declaração de sua inexistência. Ademais, as alegações da exordial 

acompanhadas dos documentos trazidos pela parte Promovente, são 

provas robustas, a ponto de se impor condenação à parte Promovida. 

Portanto, inadmissível a conduta da parte Promovida em negativar o nome 

da parte Promovente por dívida não contraída por ela, visto que, é de sua 

responsabilidade o cadastro dos clientes, o controle de vendas, bem como 

as cobranças, e por consequência, os danos decorrentes de cobranças 

indevidas, não sendo admissível a tese levantada na defesa. Tal fato, 

deixa evidente a desorganização da Promovida ao efetuar cadastro, 

vendas e cobranças dos clientes, cabendo a mesma exigir ao máximo 

informações acerca destes quando da celebração de contratos, no intuito 

de se evitar fraudes. Portanto, não podemos olvidar do velho brocardo 

latino - allegatio et non probatio quasi non allegatio, já que "As meras 

alegações, desprovidas de base empírica, nada significam juridicamente e 

não se prestam a produzir certeza" (STJ; 1ª Turma; ROMS nº 10873/MS; 

Rel. Min. José Delgado). Nesse passo, a Reclamada deve assumir o risco 

de sua própria conduta omissiva de cautela, não sendo concebível atribuir 

a falha no serviço ao consumidor. É indiscutível que a inscrição do nome 

da parte Promovente nos Órgãos de Proteção ao Crédito, causam abalo 

moral, humilhações, inconveniências e dissabores. E, considerando que o 

dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade 

humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante do Superior 

Tribunal de Justiça vêm entendendo que a consequência do dano 

encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural 

das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas. 

Nessa perspectiva, para a demonstração do dano moral basta a 

realização da prova do nexo causal entre a conduta (indevida ou ilícita), o 

resultado danoso e o fato. Isso porque se trata de hipótese de dano moral 

in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo 

estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. DANO MORAL - 

Negativação indevida - Desnecessidade da prova do dano que se 

presume - Recurso não provido. (Destacamos). (TJSP - 1ª Tur. Cív. - APC 

nº 989090012186 - Des. Rel.: Alcides Leopoldo e Silva Júnior - DJU 

04/02/2009). Súmula 22 da Turma Recursal de Mato Grosso, assim 

redigida: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de 

órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re 

ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 

19/09/2017). Dessa forma, resta evidente a ocorrência de danos morais 

em razão da negativação indevida do nome parte Promovente. Diante das 

situações expostas, concluo que os fatos e provas coligidas são 

determinantes para a condenação da Reclamada ao pagamento de 

indenização pelos prejuízos morais sofridos pela Reclamante, posto que, 

violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal: “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 

e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação.” Por outro lado, é pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, que restaram devidamente 

caracterizados. Para fixação do valor do dano moral devem ser 

consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, 

razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da 

medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, 

especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o 

enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Nesse sentido se 

pronunciou a Turma Recursal Única de Mato Grosso: RECURSO 
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INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE 

– TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR 

PROBATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida 

se baseia em telas sistêmicas as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas unilaterais 

desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da 

inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do 

contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição 

apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Diante da 

inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja 

ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de 

canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos 

são inexigíveis. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada, configurando o dano moral in re ipsa 

(precedentes do STJ), sendo cabível a indenização pretendida. Via de 

consequência, imperioso afastar a condenação de litigância de má-fé 

imposta. Recurso conhecido e parcialmente provido. (...) Procedimento do 

Juizado Especial Cível 285278020178110002/2018, Turma Recursal Única, 

Juiz de Direito – Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgado em 

13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018). À vista de tais critérios, tendo 

em vista o valor do apontamento, bem como, atenta aos patamares fixados 

pela jurisprudência da Turma Recursal Única de Mato Grosso em casos 

semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo 

dano moral, a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Diante 

de todo exposto, julgo improcedente o pedido contraposto e a condenação 

da parte Promovente em litigância de má-fé. DISPOSITIVO POSTO ISTO e 

por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, com arrimo no que dispõe o inciso I do artigo 

487, do Código de Processo Civil, o que faço com resolução do mérito, 

para: a) REJEITAR as preliminares arguidas em contestação; b) 

DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$ 

211,93 (duzentos e onze reais e noventa e três centavos); c) 

DETERMINAR à Promovida que realize a exclusão definitiva do nome da 

parte Promovente dos Órgãos de Proteção ao Crédito, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de aplicação de multa; d) CONDENAR a parte 

Promovida a pagar à parte Promovente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir da publicação desta decisão, com acréscimo de juros 

legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso, nos 

termos da Súmula 54 e 362 do STJ. e) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

contraposto; f) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de condenação do 

Promovente em litigância de má-fé; g) Transitado em julgado sem 

interposição de Recurso e havendo requerimento para o Cumprimento de 

sentença, INTIME-SE a parte Executada para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, PAGUE a integralidade do débito, sob pena de aplicação de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido, sem prejuízos 

dos atos processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos 

forem necessários para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do 

Novo CPC). h) Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem 

manifestação do Executado, INTIME-SE a parte Exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do presente feito. Preclusas as vias recursais, transitado em julgado, nada 

sendo requerido, ARQUIVE-SE. Sem custas e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos artigos. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto o 

presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 16 de abril de 

2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Intimem-se as partes. Itiquira/MT, data registrada no sistema. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-43.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DENIS MARTINAZZO OAB - MS0013350A (ADVOGADO(A))

CAROLINE GOMES CHAVES BOBATO OAB - MS13524 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILDA MARQUES BISPO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000210.43.2018.8.11.0027 Polo Ativo: GOIAS COMERCIAL DE 

VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS LTDA - ME Polo Passivo: ROSILDA 

MARQUES BISPO Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

proposta por GOIAS COMERCIAL DE VETERINARIA, MATERIAIS E MOVEIS 

LTDA - ME em face de ROSILDA MARQUES BISPO, todos devidamente 

qualificados nos autos. Requer a Promovente a condenação da Promovida 

ao pagamento da quantia R$ 2.479,37 (Dois mil e quatrocentos e setenta e 

nove reais e trinta e sete centavos). Juntou aos autos Contrato de Venda 

a Crédito com Reserva de Domínio e planilha de cálculo. Em audiência de 

tentativa de conciliação realizada na data de 16 de maio de 2019 às 

09h30m, a mesma restou prejudicada em razão da ausência da parte 

Promovida que não foi encontrada pelo Oficial de Justiça. Ato posterior a 

Promovente noticiou nos autos a realização de acordo com a Promovida, 

sendo o acordo juntado ao ID 22861302. Pois bem, verifica-se que as 

partes transigiram, com o objetivo de por fim ao presente feito. Dessa 

forma, nos termos do artigo 840 do Código Civil, a homologação do acordo 

é medida que se impõe. Por tais considerações, HOMOLOGO, por 

sentença, para que surta e produza, os seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo entabulado pelas partes, nestes autos, em conseqüência JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, e o faço com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e 

anotações de praxe. Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de 

Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 16 de abril de 2020. HOTERLENE 

LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

HOMOLOGO o projeto de sentença juntado nos autos. Intimem-se as 

partes e arquivem-se de imediato os autos. Itiquira/MT, data registrada no 

sistema. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000220-87.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AURELIANO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL OAB - MT26455/O 

(ADVOGADO(A))

ROBINSON CASTRO MIRANDA OAB - SP332736 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITIQUIRA SENTENÇA Número do Processo: 

1000220-87.2018.8.11.0027 Polo Ativo: JOSE AURELIANO DO 

NASCIMENTO Polo Passivo: OI BRASIL TELECOM S.A. Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Como é 

cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 635 de 795



processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às 

partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. 

Considerando que, os elementos probatórios constantes nos autos, são 

suficientes para a formação de juízo seguro, sobre o mérito da causa, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de 

Ação de Indenização por danos morais, proposta pelo Promovente em 

face da Promovida, todos devidamente qualificados nos autos. Aduz a 

parte Promovente que contratou um serviço de internet banda larga da 

Promovida com velocidade de 15 MB e que desde a data da contratação, 

jamais recebeu a velocidade contratada, pagando sempre os valores 

convencionados e por um serviço não prestado. Sustenta que tentou 

sanar a situação administrativamente, que ligou por diversas vezes para o 

setor de atendimento da empresa, sempre demandando de muito tempo no 

atendimento, e que jamais obteve solução para o problema. Argumenta 

que, durante o dia, a velocidade da internet gira em torno de 1 MB, menos 

de 10% da velocidade ofertada, atingindo 10 MB somente durante a 

madrugada, período em que para ele não tem utilidade. Realizada audiência 

de tentativa de conciliação na data de 23 de maio de 2019 às 08h00m, a 

mesma restou inexitosa, em razão de ausência de acordo entre as partes. 

Contestação foi apresentada de forma tempestiva. Devidamente intimado 

para apresentar impugnação, o Promovente deixou de assim fazer. É a 

suma do essencial. MOTIVAÇÃO Por se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

Promovida está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, aplico a inversão do ônus da 

prova a favor do Promovente, nos termos do artigo 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar, passo a análise da preliminar arguida em sede 

de contestação. PRELIMINAR - DA IMPUGNAÇÃO DO PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA REJEITO a preliminar, tendo em vista que, de acordo com artigo 

54 d Lei 9.099/95, o pagamento de custas e despesas processuais é 

incabível nessa fase. Em análise ao mérito da demanda, verifico que a 

pretensão da parte Promovente merece parcial acolhimento. Pelas 

argumentações da Promovente, acompanhas de número de protocolos e 

declarações de profissionais que trabalham com telefonia, constato que é 

possível extrair a veracidade dos fatos aduzidos na inicial. Em que pese a 

defesa da Promovida se pautar na inexistência de dano moral e ato ilícito 

por alegar regular prestação de serviços, não trouxe em contestação 

prova de que o serviço foi prestado de forma devida, cujo ônus lhe 

competia. Segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao Réu alegar na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Incumbe à Promovida provar a veracidade dos fatos alegados, na 

qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Com efeito, pela análise documental trazidas aos autos pela 

parte Autora, é possível perceber nitidamente a má-fé da Promovida, eis 

que, sequer apresentou provas sobre seus argumentos, e, de alteração 

do plano de 15MEGA para 1MEGA, ônus que lhe competia demonstrar, 

considerando a inversão do ônus da prova. Quanto a conduta da 

empresa, esta se mostra presente quando da falha da informação 

adequada, clara e precisa no momento da contratação e demais 

reclamações, tal como rege o mandamento do consumidor, por sinal direito 

básico deste (artigo 6º, inciso III do CDC). No caso, outrossim, é inegável a 

aplicação do CDC, qualificando, destarte, a responsabilidade da Promovida 

como objetiva, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Artigo 14 - O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Pela teoria do 

risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, 

para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No tocante 

ao dano moral, este surge no instante em que a parte autora 

incontestavelmente sofreu com prejuízos de modo que afetou 

significativamente seu psicológico e bem-estar, e obviamente padeceu 

diversos constrangimentos, posto que os serviços de internet e telefonia 

atualmente ostentam caráter essencial na vida cotidiana. Na 

jurisprudência, há diversos precedentes que admitem a configuração do 

dano moral em casos análogos: Recurso Inominado : 

0500486-96.2015.811.0008 Origem: Juizado Especial Cível de Barra do 

Bugres/MT Recorrente(s): Oi S/A Recorrido(s): Valdenice Rodrigues de 

Moraes Juiz Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do 

Julgamento: 16/11/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO 

DE CONSUMO – CONTRATO DE TELEFONE FIXO E INTERNET OI VELOX 

(10 MEGA) – SERVIÇO DEFICIENTE – INTERNET COM A VELOCIDADE 

REDUZIDA (02 MEGA)– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO 

MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMADA – QUANTUM FIXADO EM VALOR ELEVADO – 

REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

instalação do serviço de internet não é suficiente para dar por cumprido o 

contrato, sendo imprescindível o pleno funcionamento do serviço de 

internet, na velocidade contratada (10 mega), de modo que o adquirente 

possa navegar regularmente, nos termos do contrato. A baixa velocidade 

(02 mega) e a constante interrupção do serviço configura falha na 

prestação do serviço, e enseja a responsabilização objetiva pelos danos 

causados. O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se 

in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de 

maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano 

moral (AgRg no Ag 742489/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - 

Desembargador Convocado do TJ/BA -, DJe de 16/09/2009). O dano moral 

deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, sendo o valor de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais) é elevado à espécie e impende ser reduzido 

para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (TJ/MT - RI 0500486-96.2015.8.11.0008, TURMA RECURSAL, 

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, 

Julgado em 16/11/2017, Publicado no DJE 21/11/2017). SERVIÇO DE 

TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. O telefone é considerado, atualmente, meio útil e 

indispensável à vida moderna, mormente quando é instrumento necessário 

ao desenvolvimento da profissão. A ilicitude da conduta da reclamada ? 

interrupção do serviço de telefonia - provocou dano moral, pois o 

constrangimento supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro, 

impondo no consumidor reflexos psicossociais, caracterizadores do dano 

moral. (TJMT - RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 3794/2010 CLASSE II -1 

-JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA. DR. NELSON 

DORIGATTI ? Relator). É inegável, os obstáculos colocados pela empresa 

de telefonia para solucionar o problema de forma amigável e os meios 

utilizados para forçar a consumidora a pagar serviço não prestado e não 

utilizado, o que ultrapassaram o limite do razoável. A rigor, no dano moral, 

a reparação não-patrimonial, surge no instante em que o ser humano 

suporta um constrangimento que, no caso em tela, não lhe era exigível, 

razão pela qual absorve a dor interna desnecessariamente. A propósito, o 

dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da 

vítima. Não é qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a 

indenização, mas aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do 

indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como Sílvio de Sávio 

Venosa define: “...um desconforto comportamental a ser examinado em 

cada caso.” (Direito Civil, responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, edição 

2ª, volume 4º, São Paulo). Ainda na feliz afirmação de Walter Moraes : “...o 

que se chama de dano moral é, não um desfalque no patrimônio, nem 

mesmo a situação onde só dificilmente se poderia avaliar o desfalque, 

senão a situação onde não há ou não se verifica diminuição alguma. Pois 

se houve diminuição no patrimônio, ou se difícil ou mesmo impossível 

avaliar com precisão tal diminuição, já há dano, e este pode ser estimado 

por aproximação (art. 1533); e logo será supérflua a figura do dano 

moral.” (RT 650/64). Na situação descrita na inicial, vislumbro, como já 

anunciado, situação em que possa caracterizar dano moral já que a 

Promovida de forma injustificada e diante da ineficiência do seu serviço, a 

par da existência do contratado, fez a parte Promovente suportar tamanho 

constrangimento e aborrecimentos. A reparação do dano é garantida tanto 

pelo inciso V e X, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo 
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artigo 186 e 927 do Código Civil, bem como pelo artigo 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da Promovida. 

Dessa forma, é inegável que a conduta da Promovida provocou desgastes 

emocionais a parte Promovente, que tentou administrativamente resolver o 

problema, pela qual, em decorrência de sua ilicitude, deverá ser obrigada a 

ressarcir o prejuízo moral. No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, agindo com escopo 

aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, segundo o que 

dispõe o artigo 946 do Código Civil. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, os critérios utilizados pelas jurisprudências dos Tribunais, 

para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da parte 

Promovida ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a 

título de dano moral, que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte Promovente, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a Promovida a agir 

com a negligência e omissão que restou demonstrada nestes autos, como 

medida de caráter pedagógico. DISPOSITIVO POSTO ISTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, REJEITO a preliminar arguida em contestação e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com arrimo no que 

dispõe o inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil, o que faço 

com resolução do mérito, para: a) CONDENAR a Promovida a pagar a parte 

Promovente a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), atualizados desde a data do arbitramento (nos termos da Súmula 

362 do STJ), mais juros de mora a contar da data da citação; b) RETIFICO 

e DETERMINO à secretaria para que conste nos autos, o valor da causa 

em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão de ser este a quantia pleiteada 

pela parte Promovente a título de indenização por danos morais, o que 

faço com fulcro ao artigo 293 do CPC. c) Transitado em julgado sem 

interposição de Recurso e havendo requerimento para o Cumprimento de 

sentença, INTIME-SE a parte Executada para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, PAGUE a integralidade do débito, sob pena de aplicação de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido, sem prejuízos 

dos atos processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos 

forem necessários para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do 

Novo CPC). d) Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem 

manifestação do Executado, INTIME-SE a parte Exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do presente feito. Preclusas as vias recursais, transitado em julgado, nada 

sendo requerido, ARQUIVE-SE. Sem custas e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos artigos. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto o 

presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito Dr. Rafael Siman Carvalho, 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Itiquira/MT, 16 de abril de 

2020. HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga SENTENÇA Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Publique-se. Intimem-se as partes. Itiquira/MT, data registrada no sistema. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Comarca de Jauru

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000391-47.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIA MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 

152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário Substituto, lotado na Vara 

Única da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e 

na forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do 

NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos 

termos contidos nos Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado,·IMPULSIONA·os presentes 

autos, a fim de que: 1. Seja a parte requerente intimada, através de seu(s) 

advogado(s), a respeito do inteiro teor da decisão proferida nos autos, 

bem como para que fique ciente da data e local designados para 

realização de Audiência de Conciliação, a saber: Tipo: CONCILIAÇÃO - 

CEJUSC Sala: Conciliação - CEJUSC Vara Única Data: 03/12/2019 Hora: 

14:00 . Jauru/MT,·17 de outubro de 2019. [assinado eletronicamente] 

JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000328-22.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MOREIRA PRIMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. Seja a parte 

requerente intimada, através de seu(s) advogado(s), a respeito do inteiro 

teor da decisão proferida nos autos, bem como para que fique ciente da 

data e local designados para realização de Audiência de Conciliação, a 

saber: Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: Conciliação - CEJUSC Vara 

Única Data: 14/10/2019 Hora: 17:00 . Jauru/MT,·15 de agosto de 2019. 

[assinado eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000359-42.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Proceder a intimação da Sociedade Wambier, Yamasaki, 

Bevervanço & Lobo Advogados, registrada junto a Ordem dos Advogados 

do Brasil – Seccional Paraná sob nº 2.049, via DJE, para que fique ciente 

do inteiro teor da sentença abaixo transcrita. "Vistos etc. Com Resolução 

do Mérito->Pronúncia de Decadência ou Prescrição RELATÓRIO Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por MARIA DA PENHA 

PEREIRA em face do BANCO VOTORANTIM S.A. Aduz a parte autora, em 

síntese, que recebe aposentadoria rural e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou desconto referente a empréstimo consignado, 

através do contrato de nº 230783060, mas, por ser idosa e analfabeta, 

não tem certeza se celebrou referido contrato. Descreve que, tratando-se 
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de pessoa não alfabetizada, o contrato deveria ser celebrado por meio de 

instrumento público ou por meio de procurador munido de procuração 

pública, bem como com as devidas informações. Assim, ajuizou a 

presente ação, em face da parte requerida, buscando a declaração de 

nulidade do negócio jurídico, ou a inexistência, caso não juntado o 

contrato, além da repetição do indébito em dobro e indenização pelos 

danos morais. A inicial foi recebida (id. 21069360), deferindo os benefícios 

da Justiça Gratuita à parte autora e determinando a citação do requerido. 

A parte requerida apresentou contestação (id. 24218818), preliminarmente 

suscitando a prescrição. No mérito, pugna pela improcedência da 

demanda. Juntou documentos. A autora não apresentou impugnação à 

contestação (id. 27049193). É o relatório. FUNDAMENTAÇÃO. Prejudicial 

de mérito Prescrição dos pedidos de ressarcimento de danos patrimoniais 

e extrapatrimoniais. A parte requerida, em sua defesa, afirma a ocorrência 

da prescrição, em razão de ter se passado mais de 03 (três) anos entre o 

primeiro desconto (07/01/2012) e o ajuizamento da ação (22/06/2019). 

Pois bem. Constata-se dos autos que a presente ação foi proposta em 

22/06/2019, questionando o contrato n° 230783060, no qual o desconto 

dos valores teve o início em 12/2011 e fim em 09/2013, conforme id. 

21068582. As partes reconhecem a aplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor na presente demanda, de modo que o fato controvertido se 

refere ao termo inicial da contagem da prescrição. O art. 27 do Código de 

Defesa do Consumidor estabelece o seguinte: Art. 27. Prescreve em cinco 

anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto 

ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem 

do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Negritei A 

autora sustenta que o prazo prescricional começa a contar a partir do 

conhecimento do dano, o que teria ocorrido apenas após a análise dos 

extratos, em 19/06/2019 (id. 21068582). Já o requerido, afirma que o 

marco inicial para a contagem da prescrição seria o primeiro desconto. 

Malgrado os argumentos trazidos pelas partes, tratando-se de relação de 

trato sucessivo, na qual a suposta lesão se renova a cada desconto de 

parcelas, a contagem do prazo prescricional tem início com o último 

desconto, independentemente da ocorrência, ou não, do conhecimento 

pela autora da violação de seu direito e da respectiva autoria. Conforme 

jurisprudência a seguir colacionada: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, COM 

PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO - PRAZO PRESCRICIONAL – CINCO ANOS – ART. 27 DO 

CDC – TERMO INICIAL DO CONHECIMENTO DO FATO (VIOLAÇÃO DO 

DIREITO) E DE SUA AUTORIA OU DA QUITAÇÃO DO CONTRATO – 

PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 27 do 

Código de Defesa do Consumidor estabelece que o prazo prescricional 

para a pretensão de reparação dos danos causados por fato do serviço é 

de cinco anos. Segundo a teoria da actio nata, adotada pela jurisprudência 

pátria, o início da fluência do prazo prescricional fica condicionado ao 

conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo patrimonial e de sua 

autoria. 2. Tratando-se de relação de trato sucessivo, cuja suposta lesão 

se renova a cada desconto de parcelas, a contagem do prazo 

prescricional tem início com o último desconto, independentemente de ter 

havido, ou não, nesse ínterim (período dos descontos), conhecimento pela 

autora da violação de seu direito e da respectiva autoria por outros meios. 

(TJ-MS - APL: 08088044920168120002 MS 0808804-49.2016.8.12.0002, 

Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 

25/07/2017, 3ª Câmara Cível) Negritei Portanto, com fundamento na 

previsão legal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que 

a pretensão da parte autora está prescrita, visto que o início da contagem 

do prazo se deu em 09/2013, no entanto a ação foi proposta em 

22/06/2019, isto é, passados mais de 5 (cinco) anos; impondo por 

corolário o seu reconhecimento por este Juízo. DISPOSITIVO Posto isso, 

acolho a prejudicial de mérito arguida pela parte requerida e reconheço a 

PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 487, II do CPC, JULGANDO EXTINTO o 

feito com resolução do mérito. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro 

em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, 

§2°, do CPC; no entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Jauru-MT, 16 de abril de 2020. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000357-72.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. Seja a parte 

requerente intimada, através de seu(s) advogado(s), a respeito do inteiro 

teor da decisão proferida nos autos, bem como para que fique ciente da 

data e local designados para realização de Audiência de Conciliação, a 

saber: Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: Conciliação - CEJUSC Vara 

Única Data: 01/10/2019 Hora: 16:30 . Jauru/MT,·14 de agosto de 2019. 

[assinado eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000357-72.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Proceder a intimação da Sociedade Wambier, Yamasaki, 

Bevervanço & Lobo Advogados, registrada junto a Ordem dos Advogados 

do Brasil – Seccional Paraná sob nº 2.049, via DJE, para que fique ciente 

do inteiro teor da sentença abaixo transcrita. "Vistos. Com Resolução do 

Mérito-> Improcedente RELATÓRIO Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ajuizada por MARIA DA PENHA PEREIRA em face do BANCO 

VOTORANTIM S/A. Partes qualificadas no feito. Aduz a parte autora, em 

síntese, que ao verificar a situação de seu benefício previdenciário, 

constatou desconto referente a empréstimo consignado, através do 

contrato de nº 231760647, no valor de R$ 1.690,23 (um mil seiscentos e 

noventa reais e vinte e três centavos), a ser pago em 58 parcelas, tendo 

sido efetuado o desconto de 28 parcelas, mas, por ser idosa e analfabeta, 

não tem certeza se celebrou referido contrato. Descreve que, tratando-se 

de pessoa não alfabetizada, o contrato deveria ser celebrado por meio de 

instrumento público ou por meio de procurador munido de procuração 

pública, bem como com as devidas informações. Assim, ajuizou a 

presente ação, em face da parte requerida, buscando a declaração de 

nulidade do negócio jurídico, ou a inexistência, caso não juntado o 

contrato, bem como a repetição do indébito em dobro e indenização pelos 

danos morais. A inicial foi recebida (id. 21069361), deferindo os benefícios 

da Justiça Gratuita à parte autora e determinada a citação do requerido. A 

parte requerida apresentou contestação (id. 24218834), preliminarmente 

sustentando prescrição. No mérito, pugna pela improcedência da 

demanda. Juntou documentos. A autora não apresentou impugnação à 

contestação (id. 26982464). É o breve relatório. Fundamento e decido. 

FUNDAMENTAÇÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO Constata-se 

dos autos que a presente ação foi proposta em 22/06/2019, questionando 

o(s) contrato(s) n° 231760647, no(s) qual(is) o desconto dos valores teve 

o início em 05/2012 e fim em 08/2014, conforme id. 21068578. As partes 

reconhecem a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na 

presente demanda, de modo que o fato controvertido se refere ao termo 
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inicial da contagem da prescrição. O art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor estabelece o seguinte: Art. 27. Prescreve em cinco anos a 

pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do 

serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do 

prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Negritei O 

requerido afirma que o marco inicial para a contagem da prescrição seria o 

início dos descontos. Malgrado o argumento trazido pela parte requerida, 

tratando-se de relação de trato sucessivo, na qual a suposta lesão se 

renova a cada desconto de parcelas, a contagem do prazo prescricional 

tem início com o último desconto, independentemente da ocorrência, ou 

não, do conhecimento pela autora da violação de seu direito e da 

respectiva autoria. Conforme jurisprudência a seguir colacionada: E M E N 

T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA, COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS EM 

DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRAZO PRESCRICIONAL 

– CINCO ANOS – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL DO CONHECIMENTO 

DO FATO (VIOLAÇÃO DO DIREITO) E DE SUA AUTORIA OU DA 

QUITAÇÃO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. O artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor 

estabelece que o prazo prescricional para a pretensão de reparação dos 

danos causados por fato do serviço é de cinco anos. Segundo a teoria da 

actio nata, adotada pela jurisprudência pátria, o início da fluência do prazo 

prescricional fica condicionado ao conhecimento da violação ou lesão ao 

direito subjetivo patrimonial e de sua autoria. 2. Tratando-se de relação de 

trato sucessivo, cuja suposta lesão se renova a cada desconto de 

parcelas, a contagem do prazo prescricional tem início com o último 

desconto, independentemente de ter havido, ou não, nesse ínterim 

(período dos descontos), conhecimento pela autora da violação de seu 

direito e da respectiva autoria por outros meios. (TJ-MS - APL: 

08088044920168120002 MS 0808804-49.2016.8.12.0002, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 25/07/2017, 3ª 

Câmara Cível) Negritei Portanto, com fundamento na previsão legal do art. 

27 do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que a pretensão da parte 

autora NÃO está prescrita, visto que o início da contagem do prazo 

ocorreu em 08/2014 e a ação foi proposta em 22/06/2019, ou seja, não 

transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos. Nesse viés, REJEITO a prejudicial 

de mérito. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Nos termos do que faculta 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido e passo a julgar antecipadamente a lide, em homenagem ao 

princípio da economia processual e do convencimento motivado, por ser 

desnecessária a produção de provas e maiores dilações. Nesse sentindo 

a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do MT: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – AJUIZAMENTO EM FACE DA PREFEITURA 

MUNICIPAL – CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS À 

MUNICIPALIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – LEGITIMIDADE 

CONFIGURADA – INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE CAUSA DE 

PEDIR – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – 

CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO ESTADO AO PROCESSO – 

DESCABIMENTO - SOLIDARIEDADE ENTRE OS TRÊS ENTES FEDERATIVOS 

– FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DEVER DO ESTADO E/OU 

MUNICÍPIO – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 

C/C ART. 23, II, AMBOS DA CARTA MAIOR – PRINCÍPIO DA RESERVA DO 

POSSÍVEL – INAPLICABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PREVISAO 

ORÇAMENTÁRIA – IRRELEVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

VALOR CONDIZENTE COM O LABOR DO CAUSÍDICO - REDUÇÃO – 

INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A despeito de a parte autora ter 

ajuizado a ação em face da Prefeitura Municipal, a demanda se 

desenvolveu, em sua integralidade, com a Municipalidade no polo passivo 

da lide, circunstância que conduz à total ausência de prejuízo à defesa do 

Município de Cuiabá e torna inviável a extinção do processo, sem 

julgamento de mérito, por ilegitimidade de parte. Não é inepta da inicial 

quando, a despeito de não ter declinado, expressamente, em qual 

dispositivo legal estaria embasado o pedido, for possível extrair os motivos 

e fundamentos sobre os quais se assentam o pleito, de modo a possibilitar 

à parte contrária o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Não 

há que se falar em cerceamento de defesa quando os documentos 

juntados aos autos suprem a necessidade de produção de provas, 

possibilitando o julgamento antecipado da lide. A responsabilidade pela 

promoção de atos indispensáveis à concretização do direito à saúde é 

compartilhada entre os entes federativos integrantes das três esferas de 

governo (CF, art. 23, II), sendo, desse modo, incabível o chamamento da 

União e do Estado ao processo. Eventual ausência de previsão 

orçamentária não pode servir de pretexto para negar o sagrado direito à 

saúde e à vida ao cidadão; afastando-se, portanto, qualquer violação ao 

princípio da legalidade decorrente do cumprimento da decisão impugnada, 

ante a prevalência do direito postulado. A necessidade de disponibilidade 

orçamentária não pode servir de pretexto para negar, aos cidadãos, o 

sagrado direito à saúde e à vida, afastando-se, por conseguinte, a 

aplicação do princípio da reserva do possível. Não merece reparos o valor 

dos honorários advocatícios fixados de acordo com o labor desenvolvido 

pelo causídico com a relativa complexidade do feito. (Apelação / Reexame 

Necessário 130581/2012, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014). 

DO MÉRITO Trata-se de ação que visa à declaração de nulidade ou 

inexistência de negócio jurídico e o recebimento de indenização por danos 

morais, além da repetição de indébito em dobro, ante a suposta realização 

indevida de descontos no benefício previdenciário da parte autora. Pois 

bem. Depreende-se dos autos que a parte autora percebe aposentadoria 

por idade e tomou ciência da existência de desconto em seu benefício 

previdenciário, relativo ao contrato de empréstimo por ela não solicitado ou 

contratado de forma inválida, perfectibilizado no contrato nº 231760647. 

Assim, fora ajuizada a presente demanda visando a declarar a nulidade ou 

inexistência do negócio jurídico, ante a condição de hipossuficiência 

técnica e informacional da parte autora. Em sua defesa, o requerido juntou 

aos autos o instrumento do contrato firmado com a parte autora (id. 

24218836), bem como documentação informativa do repasse dos valores 

pertinentes ao objeto da lide (id. 24218834 – pág. 9). DA DECLARAÇÃO 

DE NULIDADE OU INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO O pleito da parte 

autora se funda na falha da prestação do serviço, configurada pela 

realização do contrato de empréstimo nº 234065060, por meio do qual 

foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário. 

Cabe ressaltar a lição de Pontes de Miranda, que condiciona a constituição 

regular do negócio jurídico à presença de três elementos essenciais, quais 

sejam: existência, validade e eficácia. Vencida a análise da adequação 

aos respectivos planos, sucessivamente, tem-se a constituição de um 

tratado apto à produção de efeitos jurídicos. No caso concreto a parte 

autora questiona a existência e validade do negócio jurídico, aduzindo que: 

por ser idosa e analfabeta, não ter certeza de ter celebrado referido 

contrato e, caso tenha contratado, o contrato deveria ser celebrado por 

meio de instrumento público ou por meio de procurador munido de 

procuração pública, bem como com as devidas informações. A parte 

requerida, no entanto, juntou aos autos o instrumento do contrato (id. 

24218836), bem como documentação informativa do repasse dos valores 

pertinentes ao empréstimo objeto da lide (id. 24218834 – pág. 9). Nesse 

diapasão, tendo o requerido comprovado a validade do contrato em 

questão, desincumbindo-se do ônus probatório do art. 373, II do CPC, ao 

apresentar fato extintivo do direito do(a) autor(a), é de rigor o afastamento 

da invalidade do negócio jurídico. Nos termos da jurisprudência: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LICITUDE 

DOS DESCONTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Constando-se a presença nos autos de cópia 

do contrato de empréstimo assinado pela aposentada, bem como de 

comprovante de transferência bancária do valor emprestado em favor da 

autora, admite-se como comprovada a existência da relação jurídica válida 

entre as partes, e, por conseguinte, o indeferimento de pleito indenizatório, 

uma vez legítimos os descontos implementados pela parte ré no benefício 

de aposentadoria da demandante. 2 - Recurso conhecido e provido, 

reformando a sentença para julgar improcedente o pleito autoral, restando 

prejudicada a análise do recurso adesivo. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e 

discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os 

desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal 

de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do 

recurso para dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 

9 de abril de 2019 FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do 

Órgão Julgador DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS 

R e l a t o r  ( T J - C E  -  A P L :  0 0 1 4 2 9 4 4 7 2 0 1 6 8 0 6 0 1 0 1  C E 

0014294-47.2016.8.06.0101, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA 

SANTOS, Data de Julgamento: 09/04/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data 

de Publicação: 09/04/2019). Grifei Destarte, não há falar em nulidade 

contratual por ser a parte autora analfabeta, visto que tal circunstância 

não a torna incapaz e, além disso, restou demonstrado o efetivo 
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pagamento do valor contratado, tendo a parte questionado tal contratação 

após o pagamento de 28 parcelas. Apelação Cível. Contrato bancário. 

Conta-corrente. Obtenção de empréstimo pessoal não reconhecido pelo 

cliente. Ação declaratória de anulabilidade do contrato de empréstimo 

bancário e ou revisional de contrato. Sentença de improcedência. 

Inconformismo. Não acolhimento. Preliminar de cerceamento de defesa 

afastada. Contratação comprovada. Extrato bancário demonstrando a 

efetiva utilização do valor creditado na conta corrente do autor. 

Contratação questionada após o pagamento de 22 parcelas. Ré que se 

desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, II do CPC. 

Capitalização de juros. Admissibilidade. Limitação da taxa de juros a 12% 

ao ano. Não adoção às instituições financeiras. Súmula 596 do STF. 

Expressa previsão de juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros 

mensais. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do E. STJ. Juros 

remuneratórios; Legalidade das taxas praticadas no empréstimo pessoal. 

Índices compatíveis com a média de mercado. Sentença mantida, 

majorando-se a verba honorária de sucumbência. Artigo 85, §11, do 

Código de Processo Civil. Recurso não provido. (TJSP – AC 

10135959020168260001, Relator: Hélio Nogueira, Julgado em 22/02/2018, 

22ª Câmara de Direito Privado, Publicado em 23/02/2018). Grifei Ademais, 

receber e utilizar os valores do empréstimo e, ao mesmo tempo, suscitar 

fraude na contratação se mostra contraditório, emergindo o chamado 

VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. A jurisprudência sobre o tema é no 

seguinte sentido: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS DE PARCELAS NO BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO – COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – 

DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO – DEPÓSITO NA CONTA 

BANCÁRIA DO AUTOR – COMPROVAÇÃO POR TED – ÔNUS DA PROVA 

DO RÉU – CUMPRIMENTO – REGULARIDADE DO DÉBITO – 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Havendo elementos nos autos que evidenciam a contratação pelo autor de 

empréstimo consignado, não há de se falar em fraude. Evidenciada a 

licitude da origem da dívida, persiste a responsabilidade do autor por seu 

pagamento. 2. Demonstrado que o empréstimo foi disponibilizado ao autor, 

através de TED em sua conta bancária, não há como de se falar em 

ilegalidade dos descontos no beneficio previdenciário. (TJ-MS 

08010719020168120015 MS 0801071-90.2016.8.12.0015, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 03/04/2018, 3ª 

Câmara Cível) Negritei Assim, deve ser reconhecida a existência e 

validade do negócio jurídico estabelecido no contrato objeto da lide. Da 

repetição do indébito Pleiteia a parte a autora a repetição dos valores 

descontados de seu benefício previdenciário de forma indevida, pugnando 

pelo ressarcimento em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do 

Código de Defesa do Consumidor. Art. 42. Na cobrança de débitos, o 

consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido 

a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 

Grifei Desta feita, ante a rejeição da alegação de invalidade do aludido 

contrato de empréstimo objeto da lide, resta descaracterizada a 

necessidade de ressarcimento pelo requerido, visto que os valores foram 

devidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora. 

Importa destacar que a conduta da parte requerida se manteve dentro dos 

limites da legalidade, tendo realizado a prática negocial em conformidade 

com o ordenamento jurídico, com a devida anuência da parte autora. Em 

razão do exposto, indevida a repetição do indébito pretendida pela parte 

autora. DO DANO MORAL Afirma a parte autora que os descontos 

realizados indevidamente de seu benefício previdenciário teriam lhe 

causado grande abalo emocional, o que justificaria a fixação da reparação 

por danos morais, uma vez que é idosa. Sustenta sua pretensão 

indenizatória no fato de os valores descontados por período razoável 

constituírem verba de caráter alimentar, o que caracterizaria o sofrimento, 

ante o prejuízo à sua subsistência. Pleiteia indenização por danos morais 

no valor de R$ 10.000,00. Pois bem. Cediço que a configuração da 

responsabilidade civil enseja o preenchimento de requisitos essenciais, 

quais sejam: conduta ilícita, resultado danoso e nexo de causalidade. No 

caso em testilha, ante a apresentação do instrumento do contrato, bem 

como documentação informativa do repasse dos valores pertinentes ao 

empréstimo objeto da lide, não há falar em conduta ilícita ou mesmo dano à 

parte autora. Tendo o negócio jurídico sido firmado de modo regular e 

válido, inexiste responsabilização do requerido ou indenização por danos 

morais. É o firme entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCO QUE 

DEMONSTROU A REGULAR CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO PELO 

AUTOR, CONFORME CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS, BEM COMO A 

TRANSFERÊNCIA DAS QUANTIAS EM SEU FAVOR. DESCONTOS NO 

BENEFICIO DE APOSENTADORIA QUE SE MOSTRAM DEVIDOS. 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO DO RÉU PROVIDO. 

RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71007206055 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de 

Julgamento: 28/03/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 05/04/2018) Destaquei Ante tais 

constatações, não há falar em dano moral a ensejar reparação pecuniária 

por parte do requerido. Isto, pois, não restou comprovada pela parte 

autora qualquer ilicitude capaz de gerar ofensa à honra e violação aos 

direitos da personalidade. Nesse viés, inexiste o dever do requerido em 

indenizar a parte autora a título de danos extrapatrimoniais. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular. Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se. Jauru/MT, 16 de abril de 2020. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito"

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33528 Nr: 794-09.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Nogueira Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por RONALDO NOGUEIRA 

MACHADO em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

Constata-se que os cálculos foram homologados (pág. 57).

Foi o expediente homologado encaminhado ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça (págs. 59/61).

Todavia, até o presente momento não há informação da realização do 

cálculo de liquidação do débito.

DISPOSITIVO

Posto isso, determino as seguintes providências:

a) Certifique se os cálculos já foram elaborados e junte-se aos presentes 

autos;

a1) Caso negativo, ENCAMINHE-SE o expediente homologado à Contadoria 

Judicial para cálculo das DEDUÇÕES e ATUALIZAÇÕES, dispensado o 

cumprimento do art. 3º do Provimento n. 11/2017-CM, seguindo as 

orientações do Provimento n. 6/2020-CM - comunicando ao Departamento 

referido.

b) Em seguida, EXPEÇA-SE o competente ofício requisitório; nos termos do 

art. 535, §3°, II, do CPC;

c) Intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, depositar a 

certidão(ões) do(s) título(s) executado(s) no Cartório da Secretaria deste 

Juízo; a qual será inutilizada após 5 (cinco) dias do trânsito em julgado 

deste processo.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36720 Nr: 855-30.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL POR 

IDADE promovida por MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Partes qualificadas no 

feito.

 Com o retorno dos autos da Instância Superior (págs. 104/106), a parte 

autora requereu a intimação da requerida para implantação do benefício 

(pág. 108).

Vieram-me os autos conclusos.

DISPOSITIVO

INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na pessoa de seu 

representante legal, por carga ou remessa, para proceder à implantação 

do benefício, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa, 

no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, limitada a R$ 

10.000,00 (dez mil reais).

 Outrossim, em tempo, depreende-se dos autos que a procuração 

outorgada pela exequente (pág. 10), padece de defeito. Explico.

Sendo a parte analfabeta, por não ter firma/assinatura para que 

demonstre a efetiva outorga de poderes, tem a validade do mandato 

condicionada à existência de instrumento público, ou assinatura a rogo 

SUBSCRITA POR 2 (DUAS) TESTEMUNHAS, nos termos dos art. 654 e art. 

595 do Código Civil.

Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração 

mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura 

do outorgante.

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das 

partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a 

rogo e subscrito por duas testemunhas.

Dessa forma, INTIME-SE o causídico para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

acostar aos autos o instrumento de procuração da exequente, de acordo 

com ao art. 595 do Código Civil, visto que a juntada (pág. 10) não atende o 

exigido pela lei.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43916 Nr: 870-28.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A, LIGAS COMERCIO 

VAREJISTA DE AGUA E GAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIGAS COMERCIO VAREJISTA DE AGUA E 

GAS LTDA, ARGEMIRO GARCIA DE OLIVEIRA NETO, LIQUIGAS 

DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Luiz da Silva - OAB:, 

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662, Victor Thiago 

Marques Ochiucci - OAB:14495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Luiz Ferreira - 

OAB:MT/54770, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662, Victor 

Thiago Marques Ochiucci - OAB:14495-B

 Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial da RECONVENÇÃO e, por 

conseguinte, JULGO o pedido reconvencional EXTINTO sem resolução de 

mérito, determinando o cancelamento da distribuição, à luz do art. 290 do 

CPC.DECLARO saneado o feito e, por conseguinte, determino a intimação 

das partes para se manifestem sobre o interesse na produção de demais 

provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a pertinência, 

ou no julgamento antecipado da lide.Expirado o prazo, certifique-se e 

voltem os autos conclusos.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000359-42.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JAURU 

VARA ÚNICA DE JAURU Av. Rui Barbosa, nº. 850, Centro, Jauru-MT - 

CEP: 78255-000 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO ATOS 

ORDINATÓRIOS (CPC, ART. 152, VI) JOYLIS SOARES, Gestor Judiciário 

Substituto, lotado na Vara Única da Comarca de Jauru, no uso das 

funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em cumprimento à 

legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, XVIII, e 482, VI, 

ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 

53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste 

Estado,·IMPULSIONA·os presentes autos, a fim de que: 1. Seja a parte 

requerente intimada, através de seu(s) advogado(s), a respeito do inteiro 

teor da decisão proferida nos autos, bem como para que fique ciente da 

data e local designados para realização de Audiência de Conciliação, a 

saber: Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: Conciliação - CEJUSC Vara 

Única Data: 01/10/2019 Hora: 17:30 . Jauru/MT,·14 de agosto de 2019. 

[assinado eletronicamente] JOYLIS SOARES Gestor Judiciário Substituto

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000319-60.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MOREIRA PRIMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000319-60.2019.8.11.0047. AUTOR(A): MARIA 

MOREIRA PRIMO REU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos. Com Resolução 

do Mérito-> Improcedente RELATÓRIO Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

c/c REPRIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, formulada por MARIA MOREIRA PRIMO em face do BANCO 

VOTORANTIM S.A. Aduz a parte autora, em síntese, que é idosa e 

beneficiária de aposentadoria por idade, sendo que ao verificar a situação 

de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimo por ela 

não solicitados, através do(s) contrato(s) de nº 233192916, sendo que 

teriam sido descontadas 58 parcelas. Assim, ajuizou a presente ação, em 

face da parte requerida, buscando a declaração de inexistência do 

negócio jurídico, bem como a repetição do indébito em dobro e indenização 

pelos danos morais. A inicial foi recebida (id. 21069563), deferindo os 

benefícios da Justiça Gratuita e determinando a citação da parte contrária. 

Foi realizada audiência de conciliação (id. 24767928), restando infrutífera 

a tentativa de acordo. A parte requerida apresentou contestação, 

preliminarmente suscitando prescrição (id. 25519431). No mérito, pugnou 

pela improcedência da demanda. Juntou documentos. A autora apresentou 

impugnação à contestação, refutando os fatos articulados na 

contestação, requerendo perícia documentoscópica e datiloscópica (id. 

26926073). É o breve relatório. Fundamento e decido. FUNDAMENTAÇÃO 

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO Constata-se dos autos que a 

presente ação foi proposta em 14/06/2019, questionando o(s) contrato(s) 

n° 233192916, no(s )qual(is) o desconto dos valores teve o início em 

03/2013 e fim em 12/2017, conforme id. 20931079. As partes reconhecem 

a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na presente 

demanda, de modo que o fato controvertido se refere ao termo inicial da 

contagem da prescrição. O art. 27 do Código de Defesa do Consumidor 

estabelece o seguinte: Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à 

reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço 

prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a 

partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Negritei O requerido 

afirma que o marco inicial para a contagem da prescrição seria o início dos 

descontos. Malgrado o argumento trazido pela parte requerida, 

tratando-se de relação de trato sucessivo, na qual a suposta lesão se 

renova a cada desconto de parcelas, a contagem do prazo prescricional 

tem início com o último desconto, independentemente da ocorrência, ou 

não, do conhecimento pela autora da violação de seu direito e da 

respectiva autoria. Conforme jurisprudência a seguir colacionada: E M E N 
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T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA, COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS EM 

DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRAZO PRESCRICIONAL 

– CINCO ANOS – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL DO CONHECIMENTO 

DO FATO (VIOLAÇÃO DO DIREITO) E DE SUA AUTORIA OU DA 

QUITAÇÃO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. O artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor 

estabelece que o prazo prescricional para a pretensão de reparação dos 

danos causados por fato do serviço é de cinco anos. Segundo a teoria da 

actio nata, adotada pela jurisprudência pátria, o início da fluência do prazo 

prescricional fica condicionado ao conhecimento da violação ou lesão ao 

direito subjetivo patrimonial e de sua autoria. 2. Tratando-se de relação de 

trato sucessivo, cuja suposta lesão se renova a cada desconto de 

parcelas, a contagem do prazo prescricional tem início com o último 

desconto, independentemente de ter havido, ou não, nesse ínterim 

(período dos descontos), conhecimento pela autora da violação de seu 

direito e da respectiva autoria por outros meios. (TJ-MS - APL: 

08088044920168120002 MS 0808804-49.2016.8.12.0002, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 25/07/2017, 3ª 

Câmara Cível) Negritei Portanto, com fundamento na previsão legal do art. 

27 do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que a pretensão da parte 

autora NÃO está prescrita, visto que o início da contagem do prazo se deu 

em 12/2017 e a ação foi proposta em 14/06/2019, ou seja, não transcorreu 

o prazo de 05 (cinco) anos. Nesse viés, REJEITO a prejudicial de mérito. 

FUNDAMENTAÇÃO DO INDEFERIMENTO DA INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA PARA APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL EM 

CARTÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA Em sede de impugnação à 

contestação, a parte autora requer a apresentação do contrato original em 

cartório, pugnando pela realização de perícia documentoscópica e 

datiloscópica. Narra que a parte requerida juntou um contrato fraudulento, 

nos seguintes termos: “se trata na verdade de documento feito de forma 

unilateral pelo banco, que se utiliza de um contrato que possa de fato ter 

sido firmado com a autora em algum momento de sua vida, para reproduzir 

diversos contratos com assinaturas escaneadas, prejudicando assim a 

autora, pessoa idosa.” Em que as pese as alegações trazidas pela autora, 

não há nos autos qualquer indício da fraude suscitada, isso porque: a) O 

Banco esclareceu que foi disponibilizada a quantia contratada em 

benefício da autora, tendo esta não negado a utilização dos valores, 

porquanto, na impugnação, narra que os valores depositados devem ser 

considerados “amostra grátis” (id. 26926073 – pág. 4); b) O início do 

contrato ocorreu em 07/04/2013, porém, apenas após mais de 6 (seis) 

anos (14/06/2019) a autora ingressou com a ação, não sendo razoável 

vislumbrar que esta constatou a fraude tão somente depois da ocorrência 

de 58 descontos em seu benefício previdenciário (id. 20931079). Destarte, 

receber e utilizar os valores do empréstimo e, ao mesmo tempo, suscitar 

fraude na contratação se mostra contraditório, emergindo o chamado 

VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. A jurisprudência sobre o tema é no 

seguinte sentido: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS DE PARCELAS NO BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO – COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – 

DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO – DEPÓSITO NA CONTA 

BANCÁRIA DO AUTOR – COMPROVAÇÃO POR TED – ÔNUS DA PROVA 

DO RÉU – CUMPRIMENTO – REGULARIDADE DO DÉBITO – 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Havendo elementos nos autos que evidenciam a contratação pelo autor de 

empréstimo consignado, não há de se falar em fraude. Evidenciada a 

licitude da origem da dívida, persiste a responsabilidade do autor por seu 

pagamento. 2. Demonstrado que o empréstimo foi disponibilizado ao autor, 

através de TED em sua conta bancária, não há como de se falar em 

ilegalidade dos descontos no beneficio previdenciário. (TJ-MS 

08010719020168120015 MS 0801071-90.2016.8.12.0015, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 03/04/2018, 3ª 

Câmara Cível) Negritei Portanto, como cabe ao juiz - destinatário final da 

prova - aferir a utilidade de sua produção, indeferindo as diligências 

inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias, vislumbro ser 

prescindível a realização da perícia e, por conseguinte, INDEFIRO a 

produção da prova vindicada. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Nos 

termos do que faculta o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide, 

em homenagem ao princípio da economia processual e do convencimento 

motivado, por ser desnecessária a produção de provas e maiores 

dilações. Nesse sentindo a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça 

do MT: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AJUIZAMENTO EM FACE DA 

PREFEITURA MUNICIPAL – CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA 

ASSEGURADOS À MUNICIPALIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – 

LEGITIMIDADE CONFIGURADA – INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE 

CAUSA DE PEDIR – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

INEXISTÊNCIA – CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO ESTADO AO PROCESSO 

– DESCABIMENTO - SOLIDARIEDADE ENTRE OS TRÊS ENTES 

FEDERATIVOS – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DEVER DO 

ESTADO E/OU MUNICÍPIO – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA 

DO ART. 196 C/C ART. 23, II, AMBOS DA CARTA MAIOR – PRINCÍPIO DA 

RESERVA DO POSSÍVEL – INAPLICABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE 

PREVISAO ORÇAMENTÁRIA – IRRELEVÂNCIA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – VALOR CONDIZENTE COM O LABOR DO CAUSÍDICO - 

REDUÇÃO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A despeito de a 

parte autora ter ajuizado a ação em face da Prefeitura Municipal, a 

demanda se desenvolveu, em sua integralidade, com a Municipalidade no 

polo passivo da lide, circunstância que conduz à total ausência de prejuízo 

à defesa do Município de Cuiabá e torna inviável a extinção do processo, 

sem julgamento de mérito, por ilegitimidade de parte. Não é inepta da inicial 

quando, a despeito de não ter declinado, expressamente, em qual 

dispositivo legal estaria embasado o pedido, for possível extrair os motivos 

e fundamentos sobre os quais se assentam o pleito, de modo a possibilitar 

à parte contrária o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Não 

há que se falar em cerceamento de defesa quando os documentos 

juntados aos autos suprem a necessidade de produção de provas, 

possibilitando o julgamento antecipado da lide. A responsabilidade pela 

promoção de atos indispensáveis à concretização do direito à saúde é 

compartilhada entre os entes federativos integrantes das três esferas de 

governo (CF, art. 23, II), sendo, desse modo, incabível o chamamento da 

União e do Estado ao processo. Eventual ausência de previsão 

orçamentária não pode servir de pretexto para negar o sagrado direito à 

saúde e à vida ao cidadão; afastando-se, portanto, qualquer violação ao 

princípio da legalidade decorrente do cumprimento da decisão impugnada, 

ante a prevalência do direito postulado. A necessidade de disponibilidade 

orçamentária não pode servir de pretexto para negar, aos cidadãos, o 

sagrado direito à saúde e à vida, afastando-se, por conseguinte, a 

aplicação do princípio da reserva do possível. Não merece reparos o valor 

dos honorários advocatícios fixados de acordo com o labor desenvolvido 

pelo causídico com a relativa complexidade do feito. (Apelação / Reexame 

Necessário 130581/2012, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014). 

DO MÉRITO Trata-se de ação que visa à declaração de inexistência de 

negócio jurídico e o recebimento de indenização por danos morais, além da 

repetição de indébito em dobro, ante a suposta realização indevida de 

descontos no benefício previdenciário da parte autora. Pois bem. 

Depreende-se dos autos que a parte autora percebe aposentadoria por 

idade e tomou ciência da existência de desconto em seu benefício 

previdenciário, relativo ao contrato de empréstimo por ela não solicitado, 

perfectibilizado no(s) contrato(s) nº 233192916. Assim, fora ajuizada a 

presente demanda visando a declarar a inexistência do negócio jurídico, 

ante a condição de hipossuficiência técnica e informacional da parte 

autora. Em sua defesa, o requerido juntou aos autos o(s) instrumento(s) 

do(s) contrato(s) firmado(s) com a parte autora (id. 25774263), bem como 

a informação sobre o repasse dos valores pertinentes ao objeto da lide 

(id. 25519431 – pág. 3/4). DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO 

NEGÓCIO JURÍDICO O pleito da parte autora se funda na falha da 

prestação do serviço, configurada pela realização do(s) contrato(s) de 

empréstimo nº 233192916, por meio do qual foram realizados descontos 

indevidos em seu benefício previdenciário. Cabe ressaltar a lição de 

Pontes de Miranda, que condiciona a constituição regular do negócio 

jurídico à presença de três elementos essenciais, quais sejam: existência, 

validade e eficácia. Vencida a análise da adequação aos respectivos 

planos, sucessivamente, tem-se a constituição de um tratado apto à 

produção de efeitos jurídicos. No caso concreto a parte autora questiona 

a existência e validade do negócio jurídico, aduzindo que: por ser idosa e 

analfabeta, não ter certeza de ter celebrado referido contrato e, caso 

tenha contratado, o contrato deveria ser celebrado por meio de 

instrumento público ou por meio de procurador munido de procuração 
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pública, bem como com as devidas informações. A parte requerida, no 

entanto, juntou aos autos o instrumento do contrato (id. 25774263), bem 

como informou a destinação dos valores pertinentes ao empréstimo objeto 

da lide (id. 25519431 – pág. 3/4). Nesse diapasão, tendo o requerido 

comprovado a validade do contrato em questão, desincumbindo-se do 

ônus probatório do art. 373, II do CPC, ao apresentar fato extintivo do 

direito do(a) autor(a), é de rigor o afastamento da invalidade do negócio 

jurídico. Nos termos da jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LICITUDE DOS 

DESCONTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. 1 - Constando-se a presença nos autos de cópia do contrato 

de empréstimo assinado pela aposentada, bem como de comprovante de 

transferência bancária do valor emprestado em favor da autora, admite-se 

como comprovada a existência da relação jurídica válida entre as partes, 

e, por conseguinte, o indeferimento de pleito indenizatório, uma vez 

legítimos os descontos implementados pela parte ré no benefício de 

aposentadoria da demandante. 2 - Recurso conhecido e provido, 

reformando a sentença para julgar improcedente o pleito autoral, restando 

prejudicada a análise do recurso adesivo. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e 

discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os 

desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal 

de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do 

recurso para dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 

9 de abril de 2019 FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do 

Órgão Julgador DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS 

R e l a t o r  ( T J - C E  -  A P L :  0 0 1 4 2 9 4 4 7 2 0 1 6 8 0 6 0 1 0 1  C E 

0014294-47.2016.8.06.0101, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA 

SANTOS, Data de Julgamento: 09/04/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data 

de Publicação: 09/04/2019). Grifei Ademais, não há falar em nulidade 

contratual por ser a parte autora analfabeta, visto que tal circunstância 

não a torna incapaz e, além disso, o instrumento de contrato foi subscrito 

por duas testemunhas, de acordo com o art. 595 do CPC. APELAÇÃO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. SUBLEVAÇÃO DA PROMOVIDA. 

RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 

FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA. APOSIÇÃO DE IMPRESSÃO 

DIGITAL E ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. REQUISITOS 

PREVISTOS NO ART. 595, DO CÓDIGO CIVIL. ATENDIMENTO. VALIDADE 

DA AVENÇA. CABIMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NOS PROVENTOS DA PARTE AUTORA. 

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. 

REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO. Nos termos do art. 595 do 

Código Civil, “no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das 

partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a 

rogo e subscrito por duas testemunhas”. Comprovada a validade da 

declaração firmada pela consumidora, e, por conseguinte, a efetiva 

contratação do empréstimo, é de se declarar devidos os descontos 

realizados nos seus proventos, pelo que não há de se falar em conduta 

ilícita da instituição financeira, pois sua atuação decorreu do exercício 

regular de um direito. (TJPB – APL 0002079-79.2014.815.0191, Relator: 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Julgado em 03/04/2018, 4ª 

Câmara Cível). Grifei Assim, deve ser reconhecida a existência e validade 

do negócio jurídico estabelecido no(s) contrato(s) objeto da lide. Da 

repetição do indébito Pleiteia a parte a autora a repetição dos valores 

descontados de seu benefício previdenciário de forma indevida, pugnando 

pelo ressarcimento em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do 

Código de Defesa do Consumidor. Art. 42. Na cobrança de débitos, o 

consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido 

a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 

Grifei Desta feita, ante a rejeição da alegação de invalidade do(s) 

aludido(s) contrato(s) objeto da lide, resta descaracterizada a 

necessidade de ressarcimento pelo requerido, visto que os valores foram 

devidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora. 

Importa destacar que a conduta da parte requerida se manteve dentro dos 

limites da legalidade, tendo realizado a prática negocial em conformidade 

com o ordenamento jurídico, com a devida anuência da parte autora. Em 

razão do exposto, indevida a repetição do indébito pretendida pela parte 

autora. DO DANO MORAL Afirma a parte autora que os descontos 

realizados indevidamente de seu benefício previdenciário teriam lhe 

causado grande abalo emocional, o que justificaria a fixação da reparação 

por danos morais, uma vez que é idosa. Sustenta sua pretensão 

indenizatória no fato de os valores descontados por período razoável 

constituírem verba de caráter alimentar, o que caracterizaria o sofrimento, 

ante o prejuízo à sua subsistência. Pleiteia indenização por danos morais 

no valor de R$ 15.000,00. Pois bem. Cediço que a configuração da 

responsabilidade civil enseja o preenchimento de requisitos essenciais, 

quais sejam: conduta ilícita, resultado danoso e nexo de causalidade. No 

caso em testilha, ante a apresentação do instrumento do contrato, bem 

como informação sobre o repasse dos valores pertinentes ao empréstimo 

objeto da lide, não há falar em conduta ilícita ou mesmo dano à parte 

autora. Tendo o negócio jurídico sido firmado de modo regular e válido, 

inexiste responsabilização do requerido ou indenização por danos morais. 

É o firme entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCO QUE DEMONSTROU A 

REGULAR CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO PELO AUTOR, CONFORME 

CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS, BEM COMO A TRANSFERÊNCIA DAS 

QUANTIAS EM SEU FAVOR. DESCONTOS NO BENEFICIO DE 

APOSENTADORIA QUE SE MOSTRAM DEVIDOS. IMPROCEDÊNCIA DA 

AÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR 

DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007206055 RS, Relator: Vivian 

Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 28/03/2018, Segunda 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

05/04/2018) Destaquei Ante tais constatações, não há falar em dano moral 

a ensejar reparação pecuniária por parte do requerido. Isto, pois, não 

restou comprovada pela parte autora qualquer ilicitude capaz de gerar 

ofensa à honra e violação aos direitos da personalidade. Nesse viés, 

inexiste o dever do requerido em indenizar a parte autora a título de danos 

extrapatrimoniais. DISPOSITIVO Ante o exposto, com espeque no artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela 

parte autora na peça preambular. Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 

85, §2°, do CPC; no entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, 

§3°, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Jauru/MT, 17 de abril 

de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000311-83.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MOREIRA PRIMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000311-83.2019.8.11.0047. AUTOR(A): MARIA 

MOREIRA PRIMO REU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos, etc. Com 

Resolução do Mérito->Pronúncia de Decadência ou Prescrição 

RELATÓRIO Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por 

MARIA MOREIRA PRIMO em face do BANCO VOTORANTIM S.A. Aduz a 

parte autora, em síntese, que ao verificar a situação de seu benefício 

constatou desconto referente a empréstimo consignado, através do 

contrato de nº 230355075, mas, por ser idosa e analfabeta, não tem 

certeza se celebrou referido contrato. Descreve que, tratando-se de 

pessoa não alfabetizada, o contrato deveria ser celebrado por meio de 

instrumento público ou por meio de procurador munido de procuração 

pública, bem como com as devidas informações. Assim, ajuizou a 

presente ação, em face da parte requerida, buscando a declaração de 

nulidade do negócio jurídico, além da repetição do indébito em dobro e 

indenização pelos danos morais. A inicial foi recebida (id. 21069547), 

deferindo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora e determinando 

a citação do requerido. A parte requerida apresentou contestação (id. 

25449835), preliminarmente suscitando a prescrição. No mérito, pugna 
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pela improcedência da demanda. Juntou documentos. A autora apresentou 

impugnação à contestação (id. 26926832). É o relatório. 

FUNDAMENTAÇÃO. Prejudicial de mérito Prescrição dos pedidos de 

ressarcimento de danos patrimoniais e extrapatrimoniais. A parte 

requerida, em sua defesa, afirma a ocorrência da prescrição, em razão de 

ter se passado mais de 03 (três) anos entre o primeiro desconto 

(07/11/2011) e o ajuizamento da ação (14/06/2019). Pois bem. Constata-se 

dos autos que a presente ação foi proposta em 14/06/2019, questionando 

o contrato n° 230355075, no qual o desconto dos valores teve o início em 

10/2011 e fim em 03/2014, conforme id. 20923338. As partes reconhecem 

a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na presente 

demanda, de modo que o fato controvertido se refere ao termo inicial da 

contagem da prescrição. O art. 27 do Código de Defesa do Consumidor 

estabelece o seguinte: Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à 

reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço 

prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a 

partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Negritei A autora 

sustenta que o prazo prescricional começa a contar a partir do 

conhecimento do dano. Já o requerido, afirma que o marco inicial para a 

contagem da prescrição seria o primeiro desconto. Malgrado os 

argumentos trazidos pelas partes, tratando-se de relação de trato 

sucessivo, na qual a suposta lesão se renova a cada desconto de 

parcelas, a contagem do prazo prescricional tem início com o último 

desconto, independentemente da ocorrência, ou não, do conhecimento 

pela autora da violação de seu direito e da respectiva autoria. Conforme 

jurisprudência a seguir colacionada: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, COM 

PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO - PRAZO PRESCRICIONAL – CINCO ANOS – ART. 27 DO 

CDC – TERMO INICIAL DO CONHECIMENTO DO FATO (VIOLAÇÃO DO 

DIREITO) E DE SUA AUTORIA OU DA QUITAÇÃO DO CONTRATO – 

PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 27 do 

Código de Defesa do Consumidor estabelece que o prazo prescricional 

para a pretensão de reparação dos danos causados por fato do serviço é 

de cinco anos. Segundo a teoria da actio nata, adotada pela jurisprudência 

pátria, o início da fluência do prazo prescricional fica condicionado ao 

conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo patrimonial e de sua 

autoria. 2. Tratando-se de relação de trato sucessivo, cuja suposta lesão 

se renova a cada desconto de parcelas, a contagem do prazo 

prescricional tem início com o último desconto, independentemente de ter 

havido, ou não, nesse ínterim (período dos descontos), conhecimento pela 

autora da violação de seu direito e da respectiva autoria por outros meios. 

(TJ-MS - APL: 08088044920168120002 MS 0808804-49.2016.8.12.0002, 

Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 

25/07/2017, 3ª Câmara Cível) Negritei Portanto, com fundamento na 

previsão legal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que 

a pretensão da parte autora está prescrita, visto que o início da contagem 

do prazo se deu em 03/2014, no entanto a ação foi proposta em 

14/06/2019, isto é, passados mais de 5 (cinco) anos; impondo por 

corolário o seu reconhecimento por este Juízo. DISPOSITIVO Posto isso, 

acolho a prejudicial de mérito arguida pela parte requerida e reconheço a 

PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 487, II do CPC, JULGANDO EXTINTO o 

feito com resolução do mérito. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro 

em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, 

§2°, do CPC; no entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Jauru-MT, 17 de abril de 2020. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000008-69.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO HENRIQUE ANDRE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

UEMERSON ALVES FERREIRA OAB - MT14866/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000008-69.2019.8.11.0047. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT REU: JOAO 

HENRIQUE ANDRE Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta 

por SICREDI NOROESTE MT E ACRE em face de JOAO HENRIQUE ANDRE. 

Partes qualificadas no feito. Inicial recebida (ID 17340286). Citada (ID 

19114192), a parte demandada apresentou embargos à ação monitória (ID 

19666342), alegando, preliminarmente, a inépcia da petição inicial. Intimada 

(ID 19900238), a parte autora não apresentou resposta aos embargos (ID 

20551190). Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento 

e decido. DA INÉPCIA DA INICIAL A parte embargante sustenta que a 

petição inicial não fora devidamente instruída com documentos 

indispensáveis à sua propositura, em especial o contrato de abertura de 

crédito de conta corrente, o que inviabilizaria a constatação da legalidade 

da cobrança e dos juros aplicados. Destarte, pugna pelo reconhecimento 

da inépcia da inicial e a consequente extinção do feito, sem resolução do 

mérito. A parte embargada, devidamente intimada para apresentação de 

resposta, quedou-se inerte. Pois bem. A parte autora, ora embargada, 

sustenta ter concedido ao requerido, ora embargante, limites de crédito em 

adiantamento a depositante e cheque especial em sua conta corrente nº 

08995-8. Ingressa com a presente invocando o disposto na súmula 247 do 

STJ, ou seja, a possibilidade de ajuizamento de ação monitória baseada em 

contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do 

demonstrativo de débito. Todavia, ao analisar o carreado aos autos, não 

verifiquei a presença do contrato de concessão de limite de crédito 

mencionado pela parte autora, tendo sido carreado somente o 

demonstrativo do débito e a proposta de admissão de associado (IDs 

17334109, 17334110, 17334111 e 17334113). Destarte, considerando ser 

necessária a apresentação do instrumento de contrato, acompanhado do 

demonstrativo de débito para o ajuizamento da ação monitória (súmula 247 

do STJ), a ausência de um desses documentos enseja o reconhecimento 

da inépcia da inaugural e, consequentemente, a extinção do feito na forma 

do art. 485, I, do CPC. Nesse sentir: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA E CONCESSÃO DE 

CRÉDITO - AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO DO PERÍODO DE 

GERAÇÃO DA DÍVIDA - PROVA INÁBIL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Não estando aptos os documentos 

apresentados pela parte autora a embasar o feito monitório, impõe-se a 

extinção da ação dada à inépcia da peça de ingresso, nos termos do art. 

485, I do CPC/15. (TJ-MG - AC: 10525110213275001 MG, Relator: Amorim 

Siqueira, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data de Publicação: 19/11/2019) 

Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E 

DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu 

Número do processo: 0702388-15.2018.8.07.0006 Classe judicial: 

APELAÇÃO (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: 

JURALICE NOGUEIRA DA COSTA E M E N T A PROCESSO CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA. SÚMULA 247 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CAIXA 

ELETRÔNICO (BDN). AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. INÉPCIA DA 

INICIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA FIXAÇÃO. 

ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. 1. 

O Contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do 

demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da 

ação monitória, conforme o teor da Súmula 247 do Superior Tribunal de 

Justiça. 2. Juntados apenas o contrato de abertura de conta corrente, 

extratos bancários e planilha atualizada de débitos, o processo deverá ser 

extinto sem julgamento de mérito. 3. Não há incidência do art. 85, § 11, do 

Código de Processo Civil de 2015 em causas sem prévia condenação em 

honorários advocatícios, ante a determinação legal de majoração dos 

honorários fixados anteriormente. Na ausência de verba honorária, não há 

o que ser majorado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 

07023881520188070006 DF 0702388-15.2018.8.07.0006, Relator: MARIA 

DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 08/11/2018, 3ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/11/2018 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) (Grifo nosso). Desta feita, acolho a preliminar suscitada pelo 

embargante. DISPOSITIVO. Posto isso, acolhendo os embargos monitórios, 

JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

485, I, do CPC. Condeno a parte autora, ora embargada, ao pagamento das 
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custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2° do Código de 

Processo Civil[i]. Após o trânsito em julgado, certifique-se e, observadas 

as formalidades legais, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jauru – MT, 17 de abril de 

2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito [i] ADMINISTRATIVO. 

AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. INÉPCIA DA INICIAL. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Tratando-se de ação monitória, 

necessária a instrução da inicial com documentos escritos aptos a 

comprovar a existência da relação jurídica e demonstrar a constituição do 

valor do débito cobrado. 2. No caso, a CEF instruiu a ação apenas com o 

demonstrativos de evolução contratual e cálculos do valor da dívida, sem 

juntar cópia de contrato no qual fique demonstrada a relação jurídica com 

o suposto devedor e a pactuação das operações cobradas, nem 

tampouco extratos demonstrando a liberação dos valores e a 

inadimplência. Nesse contexto, identificada a ausência de documentos 

indispensáveis ao ajuizamento da ação, cumpre ao magistrado conceder à 

parte autora prazo para emendar a inicial. 3. Tendo sido oportunizada a 

complementação da documentação sem que houvesse a apresentação 

dos documentos essenciais ao prosseguimento da ação, deve ser 

indeferida a inicial, sendo o feito extinto sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, I do CPC. 4. A Terceira Turma deste Regional possui 

entendimento no sentido de que os honorários advocatícios devem ser 

fixados em 10% sobre o valor da causa/condenação, desde que não 

conf igure valor  exorb i tante ou i r r isór io .  (TRF-4 -  AC : 

50042065920164047211 SC 5004206-59.2016.4.04.7211, Relator: VÂNIA 

HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/02/2020, TERCEIRA TURMA).

Comarca de Marcelândia

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-61.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MADEMARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAS GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé que procedo a intimação do advogado do requerente 

para atualizar o endereço do requerido no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64646 Nr: 2461-61.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVANILDO FRANCISCO XAVIER LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ SANTOS DE 

ALMEIDA - OAB:9424/O

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte ré, para que no prazo legal, 

apresente memoriais finais.

Regina Matos Davi - Gestora Administrativa 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68111 Nr: 1672-28.2017.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 68111.

Processo nº 1672-28.2017.811.0111.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Entre um ato e outro, foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o breve relato. DECIDO.

Primeiramente, insta consignar que, intimado, o executado se manteve 

inerte.

Dessa forma, inexistindo oposição, homologo o cálculo apresentado pela 

exequente.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s) para transferência dos valores vinculados nos 

autos.

Sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 15 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71762 Nr: 3530-94.2017.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTACILIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 71762.

Processo nº 3530-97.2017.811.0111.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Entre um ato e outro, foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o breve relato. DECIDO.

Primeiramente, insta consignar que, intimado, o executado se manteve 

inerte.

Dessa forma, inexistindo oposição, homologo o cálculo apresentado pela 

exequente.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s) para transferência dos valores vinculados nos 

autos.

Sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 15 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87414 Nr: 612-15.2020.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DOS SANTOS SOUZA 

JUNIOR - OAB:19385/O, TATIANE DALLA COSTA SÁVIO - 

OAB:OAB-MT 26.039

 Vistos.

Analisando a resposta apresentada pelo acusado e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Pena.

Outrossim, considerando as medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), instituídas pela Portaria 

Conjunta n. 249/2020, de 18 de março de 2020, do Poder Judiciário 

Mato-Grossense, notadamente o §4º do artigo 2º da referida Portaria, o 

qual consigna que “não serão realizadas as audiências de qualquer 

natureza (...)”, POSTERGO o agendamento da audiência correlata nos 

presentes autos para tão logo expirado o prazo de aplicação das medidas 

preventivas.

Aguarde-se decisão sobre o Habeas Corpus.

Atente-se a Secretaria Judiciária para a imediata conclusão do feito logo 

após a data de 30 de abril de 2020.

Cientifique-se o MPE.

CUMPRA-SE.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77905 Nr: 2938-16.2018.811.0111

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RTSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Processo nº 2938-16.2018.811.0111 (Código 77905)

Vistos.

Inobstante o parecer ministerial retro, INTIME-SE o curador especial 

nomeado, Dr. Ivaine Molina Junior, para manifestar no que entender 

pertinente.

Após, decorrido o prazo para se manifestar, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e, volvam-me os autos conclusos.

 CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 16 de abril de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87330 Nr: 563-71.2020.811.0111

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CHARLES WILLER ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ SANTOS DE 

ALMEIDA - OAB:9424/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por estas razões, sendo possível a restituição da coisa, e inexistindo 

dúvida quanto à titularidade do bem, em consonância com o parecer 

ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido de restituição formulado por 

CHARLES WILLER ALVES, o que faço com fulcro no artigo 120 e 

parágrafos, do Código de Processo Penal, a fim de que lhe seja restituído 

os bens descritos na inicial: GOL 1.0, ano/mod 13/14, placa OBQ 6509, 

COR BRANCA, CHASSI 9BWAA05USET100992.

PROCEDA-SE à entrega do bem acima descrito mediante a lavratura e 

assinatura do competente termo de restituição.

SEM CUSTAS. INTIME-SE. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

Após o trânsito em julgado da presente decisão, ARQUIVEM-SE estes 

autos, mediante as baixas e cautelas de praxe.

CUMPRA-SE, servindo esta, no que couber como mandado, ofício, carta 

precatória.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Matupá/MT, 17 de abr

Comarca de Nobres

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-61.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FREIRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE NOBRES JUIZADOS Processo n. 

1000387-61.2019.8.11.0030 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

562,53, a que foi condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o 

recolhimento deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com 

o número único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item 

custas e incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Nobres 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema 

PJe. Nobres, 17 de abril de 2020. Carmelindo Rei da Silva (Assinado 

Digitalmente) Autorizado(a) pelas Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000460-33.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS CAMPOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE NOBRES JUIZADOS Processo n. 

1000460-33.2019.8.11.0030 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

562,63, a que foi condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o 

recolhimento deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com 

o número único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item 

custas e incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Nobres 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema 

PJe. Nobres, 17 de abril de 2020. Carmelindo Rei da Silva (Assinado 

Digitalmente) Autorizado(a) pelas Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-46.2019.8.11.0030
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Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FREIRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE NOBRES JUIZADOS Processo n. 

1000388-46.2019.8.11.0030 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

562,53, a que foi condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o 

recolhimento deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com 

o número único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item 

custas e incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Nobres 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema 

PJe. Nobres, 17 de abril de 2020. Carmeliindo Rei da Silva (Assinado 

Digitalmente) Autorizado(a) pelas Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-20.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE NOBRES JUIZADOS Processo n. 

1000435-20.2019.8.11.0030 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

562,53, a que foi condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o 

recolhimento deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com 

o número único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item 

custas e incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Nobres 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema 

PJe. Nobres, 17 de abril de 2020. Carmelindo Rei da Silva (Assinado 

Digitalmente) Autorizado(a) pelas Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53672 Nr: 211-07.2016.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Palmira Luiza Souza Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a procuração é de 2016, Considerando o entendimento 

do Magistrado, impulsiono o processo para que a parte exequente junte 

aos autos procuração atualizada e os dados bancários para que seja 

expedido alvará.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000072-33.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EULER MACIEL DE MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGUES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES DECISÃO Processo: 

1000072-33.2019.8.11.0030. EXEQUENTE: EULER MACIEL DE MENEZES 

EXECUTADO: DOMINGUES & CIA LTDA - ME DEFIRO a expedição dos 

alvarás de levantamento das quantias depositadas em juízo em favor do 

autor. Após a expedição dos alvarás, intime-se a executada para que 

manifeste-se acerca da pagamento intempestivo notificado pelo autor. 

Após, conclusos para deliberação. NOBRES, 24 de março de 2020. DIEGO 

HARTMANN Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000599-53.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DA CONCEICAO RONDON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para juntar nos 

autos uma nova procuração do autor, tendo em vista que atual não está 

datada, para posterior expedição de alvará de levantamento de valores, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000600-38.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO APARECIDO DE CAMARGO OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para juntar nos 

autos uma nova procuração do autor, tendo em vista que atual está sem 

data, para posterior expedição de alvará de levantamento de valores, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000441-24.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. R. O. (REQUERENTE)

K. S. R. L. O. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. C. B. D. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DE SOUZA OAB - MT22523/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NORTELÂNDIA DESPACHO Processo: 1000441-24.2019.8.11.0031. 

REQUERENTE: K. S. R. L. O., KÁSSIO SABINO RAMOS OLIVEIRA 

REQUERIDO: MÁRCIA MARIA DO CARMO BEZERRA DE LIMA Vistos etc. 

De início, verifico que a requerida devidamente citada, constituiu advogado 

e apresentou contestação à inicial. Isso posto, em prosseguimento do 

feito, ao tempo em que DEFIRO à parte requerida os benefícios da justiça 

gratuita, em razão da documentação apresentada em fase contestatória, 

DETERMINO: 1) INTIME-SE a parte requerente, por meio do seu advogado 

dativo, para apresentar IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal, 

o que deverá ser certificado. 2) Após, apresentada à aludida impugnação 

ou decorrido o prazo da mesma, voltem-me os autos conclusos, para 

ulteriores deliberações. Cumpra-se, expedindo acaso necessário o 

adequado e, servindo a cópia desta decisão como mandado de 

intimação/carta precatória. NORTELÂNDIA, 14 de abril de 2020. Victor Lima 

Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000443-91.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. M. Q. A. (AUTOR(A))

A. L. M. D. S. Q. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. D. A. (REU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1000443-91.2019.8.11.0031 POLO ATIVO:L. M. M. Q. A. e 

outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS CARLOS DIAS POLO 

PASSIVO: ROGÉRIO BRITO DE ARAÚJO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 04/06/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: Av. Valentin Peron, 220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 

78430-000 . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000067-71.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON LUIZ ROVAI OAB - SP415350 (ADVOGADO(A))

CLAUDIO LINO DOS SANTOS SILVA OAB - SP311077 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA ALVES DAS NEVES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000067-71.2020.8.11.0031 POLO ATIVO:DONIZETE 

MOREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDIO LINO 

DOS SANTOS SILVA, PETERSON LUIZ ROVAI POLO PASSIVO: ANGELA 

ALVES DAS NEVES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

Sala: Conciliação Data: 18/06/2020 Hora: 08:00 , no endereço: Av. Valentin 

Peron, 220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . 17 de abril 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000060-79.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

K. K. D. S. S. (AUTOR(A))

K. K. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. S. J. (REU)

 

PROCESSO n. 1000060-79.2020.8.11.0031 POLO ATIVO:KEANY 

KETOLLY DA SILVA SOUZA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUIS CARLOS DIAS POLO PASSIVO: JULIO BARBOSA DE SOUZA JUNIOR 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

18/06/2020 Hora: 08:30 , no endereço: Av. Valentin Peron, 220, CENTRO, 

NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . 17 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000131-81.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT15249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1000131-81.2020.8.11.0031 POLO ATIVO:ALLIANZ 

SEGUROS S/A ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO POLO PASSIVO: EVANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

18/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: Av. Valentin Peron, 220, CENTRO, 

NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . 17 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000127-44.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA NASCIMENTO DE OLIVEIRA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VITORASSI OAB - MT27391/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA EVA MACHADO GONCALVES (REU)

 

PROCESSO n. 1000127-44.2020.8.11.0031 POLO ATIVO:BRUNA 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCAS VITORASSI POLO PASSIVO: BRUNA EVA MACHADO 

GONCALVES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 04/06/2020 Hora: 09:30 , no endereço: Av. Valentin 

Peron, 220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . 17 de abril 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000035-66.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000035-66.2020.8.11.0031 POLO ATIVO:TELMA DA 

SILVA NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO MOREIRA 

PEREIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 25/06/2020 Hora: 08:00 , no endereço: Av. Valentin 

Peron, 220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . 17 de abril 
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de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000263-75.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

KIMBERLY ARAUJO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

LUIZ ANILTON GONCALVES OAB - MT23502/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Juscilene Portela (REU)

 

PROCESSO n. 1000263-75.2019.8.11.0031 POLO ATIVO:KIMBERLY 

ARAUJO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ ANILTON 

GONCALVES, SILVIO FERREIRA FREITAS POLO PASSIVO: Juscilene 

Portela FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 04/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: Av. Valentin 

Peron, 220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . 17 de abril 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000231-70.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. G. D. O. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000231-70.2019.8.11.0031 POLO ATIVO:JACKSON 

CAETANO MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS CARLOS 

DIAS POLO PASSIVO: TANIA GOMES DE OLIVEIRA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 04/06/2020 Hora: 

10:30 , no endereço: Av. Valentin Peron, 220, CENTRO, NORTELÂNDIA - 

MT - CEP: 78430-000 . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000322-63.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DIRCEU SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000322-63.2019.8.11.0031 POLO ATIVO:JORGE DIRCEU 

SOARES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO TOBIAS 

CHAVES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

25/06/2020 Hora: 08:30 , no endereço: Av. Valentin Peron, 220, CENTRO, 

NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . 17 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000140-43.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDELMA BATISTA LEITAO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000140-43.2020.8.11.0031 POLO ATIVO:ROSIDELMA 

BATISTA LEITAO LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO 

MOREIRA PEREIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 25/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: 

Av. Valentin Peron, 220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . 

17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000164-08.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA CASSIANO BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000164-08.2019.8.11.0031 POLO ATIVO:ZELIA 

CASSIANO BEZERRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO 

GOMES DE ALMEIDA NETO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 18/06/2020 Hora: 09:30 , no endereço: 

Av. Valentin Peron, 220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . 

17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000178-89.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOAO PAULO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

LUIZ ANILTON GONCALVES OAB - MT23502/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA OAB - MT10114-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000178-89.2019.8.11.0031 POLO ATIVO:JOAO PAULO DA 

SILVA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ ANILTON 

GONCALVES, SILVIO FERREIRA FREITAS POLO PASSIVO: CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

Sala: Conciliação Data: 04/06/2020 Hora: 11:00 , no endereço: Av. Valentin 

Peron, 220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . 17 de abril 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000221-26.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VENDULA LOPES CORREIA OAB - MT25631-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. S. (REU)

C. E. D. S. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA CRESTANA PEREIRA OAB - MT25005/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1000221-26.2019.8.11.0031 POLO ATIVO:ARLINDO 

PEREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VENDULA 

LOPES CORREIA POLO PASSIVO: CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS 

e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 
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DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 18/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: Av. Valentin 

Peron, 220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . 17 de abril 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000221-26.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VENDULA LOPES CORREIA OAB - MT25631-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. S. (REU)

C. E. D. S. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA CRESTANA PEREIRA OAB - MT25005/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1000221-26.2019.8.11.0031 POLO ATIVO:ARLINDO 

PEREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VENDULA 

LOPES CORREIA POLO PASSIVO: CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS 

e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 18/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: Av. Valentin 

Peron, 220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . 17 de abril 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 31740 Nr: 844-20.2013.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdCVdJ, LVdJ, MAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LUIZ ANILTON GONÇALVES - 

OAB:23502/O, Rosângela da Rosa Corrêa - OAB:163.08-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a exequente, para que apresente planilha de cálculos com os 

valores atualizados da dívida, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção 

do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 31875 Nr: 80-97.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraides Machado Ferreira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Considerando a informação apresentada pela parte autora, de que o há 

pendência de julgamento de Recurso Extraordinário, DETERMINO a 

suspensão do feito, até o retorno dos autos das instâncias superiores.

Ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32073 Nr: 195-21.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalia Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilker Christi Correa - 

OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Considerando a informação apresentada pela parte autora, de que o há 

pendência de julgamento de Recurso Extraordinário, DETERMINO a 

suspensão do feito, até o retorno dos autos das instâncias superiores.

Ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 34047 Nr: 1218-02.2014.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA MURALHA LTDA, José Brito 

dos Santos, Laura Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 =

, INDEFIRO os pedidos formulados, nos termos da jurisprudência 

colacionada. Intime-se o exequente para (no prazo de 15 dias) dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da execução.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 37774 Nr: 820-84.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR DOS SANTOS GOMES, CICERO 

ALIXANDRINO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de ref. 66 e DETERMINO a expedição de carta precatória, 

conforme requerido.

Cumpra-se servindo a presente decisão como precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 37806 Nr: 838-08.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GAAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O, Tânia Luzia Vizeu Fernandes-Defensora Pública - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente, para que requeira o que for de direito, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 38661 Nr: 1370-79.2016.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO parte do pedido retro e DETERMINO a remessa do feito ao Cartório 

Distribuidor, para que seja certificada a existência de processo de 
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inventário em nome do requerido.

Com relação ao pedido de ofício ao Cartório de Pessoas Naturais, entendo 

que deve ser INDEFERIDO, por se tratar de providência que cabe à parte 

autora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 39240 Nr: 298-23.2017.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOLANDA DE OLIVEIRA ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camila Pereira Borges Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418, EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a exequente, para que apresente planilha de cálculos com os 

valores atualizados da dívida, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção 

do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 32781 Nr: 777-21.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enil de Araujo Pinote

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Késsila Rodrigues Lopes - 

OAB:19952-0, Wilker Christi Correa - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado - 

OAB:

 Vistos etc.

Ciente do Recurso de Agravo de Instrumento interposto, todavia, 

mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000140-43.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDELMA BATISTA LEITAO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NORTELÂNDIA VARA ÚNICA DE NORTELÂNDIA Av. Valentin Peron, 220, 

CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR 

LIMA PINTO COELHO PROCESSO n. 1000140-43.2020.8.11.0031 Valor da 

causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Fornecimento 

de Energia Elétrica, Indenização por Dano Material]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ROSIDELMA BATISTA LEITAO 

LIMA Endereço: Av. Prefeito João Macaúba, nº 1.188, 1188, centro, 

NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE 

CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada, na qual será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, nos termos do art. 

334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 

Data: 25/06/2020 Hora: 09:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC).6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). 6. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. NORTELÂNDIA, 17 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000164-08.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA CASSIANO BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NORTELÂNDIA VARA ÚNICA DE NORTELÂNDIA Av. Valentin Peron, 220, 

CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR 

LIMA PINTO COELHO PROCESSO n. 1000164-08.2019.8.11.0031 Valor da 

causa: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ZELIA 

CASSIANO BEZERRA Endereço: Est. de Santaninha, s/n, Sítio São Luis, 
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NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE 

CEMAT, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada, na qual será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, nos termos do art. 

334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 

Data: 18/06/2020 Hora: 09:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC).6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). 6. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. NORTELÂNDIA, 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000178-89.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOAO PAULO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

LUIZ ANILTON GONCALVES OAB - MT23502/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA OAB - MT10114-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

NORTELÂNDIA VARA ÚNICA DE NORTELÂNDIA Av. Valentin Peron, 220, 

CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR 

LIMA PINTO COELHO PROCESSO n. 1000178-89.2019.8.11.0031 Valor da 

causa: R$ 45.000,00 ESPÉCIE: [Seguro, Seguro]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: JOAO PAULO DA SILVA Endereço: 

Avenida Valentim Peron, 955, Joaquim da Silva, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 

78430-000 Nome: ROSENILDA APARECIDA DE OLIVEIRA Endereço: 

Avenida Valentim Peron, 955, Joaquim da Silva, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 

78430-000 POLO PASSIVO: Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Endereço: Rua Almirante Batista das Neves, 451, Centro, DIAMANTINO - 

MT - CEP: 78400-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência 

designada, na qual será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 04/06/2020 Hora: 

11:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 

9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a 

composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC).6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). 6. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. NORTELÂNDIA, 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-02.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON ROCHA RIBEIRO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DE SA TEIXEIRA OAB - MT0018598A (ADVOGADO(A))

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CASTELLI & CASTELLI LTDA - ME (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1000091-02.2020.8.11.0031 POLO ATIVO:JACKSON 

ROCHA RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDIVALDO DE SA 

TEIXEIRA, BRUNNA PORTELA ALVES POLO PASSIVO: CASTELLI & 

CASTELLI LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação de Nortelândia Data: 16/06/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: AVENIDA VALENTIN PERON, 220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT 

- CEP: 78430-000 . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Nova Canaã do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

* A Portaria n. 15/2020/DF completa, que trata da escala de plantão nos 

finais de semana e feriados do Polo de Colíder, bem como do plantão 

semanal da Comarca de Nova Canaã do Norte, no mês de maio de 2020, 

encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final 

desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-181 AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

Processo Número: 1000338-97.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMAR DOS SANTOS SANTANA (VÍTIMA)

DELEGACIA DE POLÍCIA DE NOVA CANAÃ DO NORTE (AUTORIDADE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON DE LEON LINO DA SILVA (RÉU PRESO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO SANCHES OAB - MT26501/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000338-97.2020.8.11.0090. 

AUTORIDADE: DELEGACIA DE POLÍCIA DE NOVA CANAÃ DO NORTE 

VÍTIMA: CLAUDIOMAR DOS SANTOS SANTANA RÉU PRESO: 

WELLINGTON DE LEON LINO DA SILVA Vistos; Cuida-se de auto de prisão 

em flagrante de WELLINGTON DE LEON LINO DA SILVA, em razão do 

suposto cometimento das infrações penais previstas nos artigos 157, §2º, 

inciso II e §2º-A, inciso I c/c artigo 14, inciso II, e artigo 121, inciso VII c/c 

artigo 14, inciso II, todos do Código Penal e artigo 244-B do ECA. Infere-se 

dos autos que o acusado, com a ajuda de um comparsa adolescente, teria 

tentado praticar, mediante grave ameaça, em posse de armas de fogo, a 

subtração de pertences que guarneciam no interior da residência da 

vítima. O fato teria ocorrido em frente na residência vítima, sendo que esta 

tentou reagir à consumação do delito, razão pela qual o autuado e seu 

comparsa, em desabalada carreira, empreenderam fuga do local. Consta 

ainda, que a guarnição da Polícia Militar foi acionada e enquanto perseguia 

os acusados, o autuado tentou atirar contra os brigadianos. Todavia, o 

disparo não se consumou por questões alheias a sua vontade, haja vista 

que o projétil não repercutiu. Foi encontrado, com o suspeito no momento 

da abordagem uma arma de fogo tipo revólver calibre 38 com 04 (quatro) 

munições compatíveis com o material bélico, sendo 03 (três) intactas e 01 

(uma) danificada. O acusado confessou à autoridade policial que tentou 

praticar o crime patrimonial na companhia do adolescente. Contudo, negou 

que tenha atentado contra a guarnição da Polícia Militar. A defesa do 

autuado pugnou pela concessão de liberdade provisória, fundamento o 

pleito nos predicados pessoais do flagranteado, bem como na 

Recomendação nº. 62/2020/CNJ. Instado a se manifestar, o Ministério 

Público pugnou pela homologação da prisão em flagrante com posterior 

conversão em prisão preventiva e consequente indeferimento do pedido 

de concessão de liberdade provisória. Vieram-me os autos conclusos. É o 

efêmero relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Verifico que a prisão se deu 

dentro dos ditames legais, ou seja, cumprindo as formalidades elencadas 

nos artigos 302 e seguintes do CPP, motivo pelo qual HOMOLOGO o 

presente auto de prisão em flagrante. Segundo o art. 302, incisos I e III, do 

CPP, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração 

penal e é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por 

qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração. 

Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, 

assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as 

testemunhas que acompanharam e interrogará os acusados sobre a 

imputação que lhe são feitas e somente recolherá os conduzidos à prisão 

se restar demonstra fundada suspeita. É o caso dos autos, uma vez que a 

guarnição da Polícia Militar perseguiu o autuado e o adolescente logo após 

tentarem cometer o crime patrimonial e sofreu o ataque com arma de fogo 

durante a perseguição. Ora, não há como afastar a fundada suspeita a 

autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios 

suficientes de autoria e prova de materialidade dos crimes, o que se extrai 

do depoimento das testemunhas e do interrogatório do autuado. Em sendo 

perfeita a prisão em flagrante, passo a análise da providência prevista no 

artigo 310, inciso II, do CPP, qual seja, analisar acerca da possibilidade de 

sua conversão em segregação preventiva ou concessão de liberdade 

provisória condicionada ou não a alguma das medidas cautelares diversas 

do cárcere. Segundo o art. 312, caput, do CPP, a prisão preventiva poderá 

ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por 

conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei 

penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de 

autoria. No que tange à prova da existência do crime e indício suficiente de 

autoria, tal pressuposto já foi exaustivamente tratado alhures. No que toca 

ao pressuposto do periculum libertatis, a segregação cautelar se justifica 

para preservar a ordem pública, uma vez que o autuado afirmou possuir 

relação com outros criminosos de outras cidades, bem como ostenta um 

passado em constante contato com a Polícia Civil (conforme extrato do 

sistema vinculum) em razão da suposta prática de crimes patrimoniais 

(entre outros) - logo sua segregação se justifica em virtude da imperiosa 

necessidade de impedir que volte a delinquir. Dessa forma, a manutenção 

da segregação do autuado evitaria o cometimento de novos crimes, 

resguardando a ordem pública. Como bem assevera Paulo Rangel, in 

Direito Processual Penal, 24ª Edição, Ed. Atlas, São Paulo, p. 813: “Por 

ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que devem 

existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita 

harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do ‘modus 

vivendi’ em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade 

continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e 

a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais 

requisitos legais”. Impende ressaltar, que a prisão preventiva é plenamente 

cabível na espécie, haja vista que os crimes de roubo, homicídio 

qualificado e corrupção de menores são punidos com pena privativa de 

liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito do 

art. 313, inciso I, do CPP. Acrescenta-se, que as medidas cautelares 

diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas 

para o caso concreto. Por fim, porém não menos importante, anota-se que 

o autuado não se amolda a nenhuma das hipóteses descritas na 

Recomendação nº. 62/2020/CNJ. Logo, com a prova da materialidade 

delitiva, indício suficiente de autoria e demonstrado que a liberdade do 

custodiado ofende a garantia da ordem pública, outro caminho não há a 

não ser converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Ante o 

exposto, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de 

Processo Penal, INDEFIRO a concessão de liberdade provisória ao 

autuado e, por consectário lógico, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE 

EM PREVENTIVA do autuado WELLINGTON DE LEON LINO DA SILVA, com 

o fito de assegurar a ordem pública, nos termos do artigo 312 e 313 do 

CPP. INTIMEM-SE o custodiado e seu defensor. CIÊNCIA ao Promotor de 

Justiça e ao Delegado de Polícia do teor desta decisão. TRASLADE-SE 

cópia deste auto para a eventual ação penal a ser proposta. Depois, 

arquive-se com as anotações e baixas de praxe. Tendo em vista o 

adiantar da hora, bem como o teor da portaria conjunta nº 249/2020, 

SERVE cópia da presente decisão devidamente selada como mandado de 

prisão/ofício/carta precatória. CUMPRA-SE, expedindo o necessário com a 

máxima urgência. ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinado eletronicamente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000515-95.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:
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BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON PIRES SAMPAIO (REQUERIDO)

 

Intimação do (a) advogado (a) da parte requerente para que providencie o 

pagamento da diligência do (a) Senhor (a) Oficial (a) de Justiça a fim de 

que seja cumprido o mandado na zona rural e/ou urbana desta Comarca. 

Para tanto, deverá retirar a guia junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, encaminhando a guia devidamente paga (original) 

a Comarca de Nova Canaã do Norte -MT, nos temos do Provimento 

07/2017.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000305-10.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. C. D. L. A. D. A. N. M. -. S. N. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT16285-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. S. T. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE/MT DESPACHO PROCESSO Nº: 

1000305-10.2020.8.11.0090 REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - 

SICREDI NORTE MT REQUERIDO: VANESSA DOS SANTOS TAVARES 

Vistos. INTIME-SE a parte requerente para que recolha as custas 

processuais no prazo legal. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte-MT, Data da Assinatura Eletrônica 

(Assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep: 78515-000, Fone: (66) 

3551-1105..

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000306-92.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. C. D. L. A. D. A. N. M. -. S. N. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT16285-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE-MT DECISÃO PROCESSO Nº: 

1000306-92.2020.8.11.0090 REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - 

SICREDI NORTE MT REQUERIDO: FELIPE DOMINGUES SANTOS Vistos. 

INTIME-SE a parte requerente para que recolha as custas processuais no 

prazo de cinco dias. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte-MT, Data da Assinatura Eletrônica 

(Assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep:78515-000, Fone: (66) 3551-1105.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000151-89.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

OCIMAR PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE-MT DECISÃO PROCESSO Nº: 

1000151-89.2020.8.11.0090 AUTOR(A): OCIMAR PEREIRA DOS SANTOS 

REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos. Recebo a inicial, eis que presentes os seus requisitos. Defiro 

à parte autora os benefícios da justiça gratuita. A tutela de urgência, 

prevista no artigo 300, caput, do novo Código de Processo Civil, deve ser 

deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com a 

devida licença, os documentos que instruíram a inicial não são aptos ao 

ponto de evidenciar a probabilidade do direito requerido, mormente porque 

não subsiste prova suficiente da condição segurado especial do de cujus. 

Portanto, é necessário melhor elucidação dos fatos, em sede de cognição 

plena, para aferir se há ou não, neste caso, direito ao benefício da pensão 

por morte. Ademais, a parte autora enseja providência de difícil reversão, 

o que encontra óbice no artigo 300, § 3º, do CPC. Ante o exposto, 

INDEFIRO a tutela de urgência antecipatória, uma vez que ausentes os 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito da autora. Deixo de 

designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. 

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC. A citação deverá ser 

efetuada na forma do artigo 242, § 3º, do Código de Processo Civil. 

Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, 

no prazo legal. Intimem-se. CUMPRA-SE. Expeça-se o necessário. ÁS 

PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte-MT, Data da Assinatura Eletrônica 

(Assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep:78515-000, Fone: (66) 3551-1105.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000186-49.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

FLORINDO AGROPASTAGEM LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTEIRA AGRICOLA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP (REU)

 

Intimação do (a) advogado (a) da parte requerente para que providencie o 

pagamento da diligência do (a) Senhor (a) Oficial (a) de Justiça a fim de 

que seja cumprido o mandado na zona rural e/ou urbana desta Comarca. 

Para tanto, deverá retirar a guia junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, encaminhando a guia devidamente paga (original) 

a Comarca de Nova Canaã do Norte -MT, nos temos do Provimento 

07/2017.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000130-16.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILEIA DE AMORIM SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

TAINARA DOS SANTOS CHIOTTI OAB - MT26957/O (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE-MT DECISÃO PROCESSO Nº: 

1000130-16.2020.8.11.0090 AUTOR(A): CLAUDILEIA DE AMORIM 

SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos RECEBO a inicial em todos os seus termos. DEFIRO os benefícios 

da justiça gratuita, podendo revogá-los a qualquer tempo, caso inverídicas 

as alegações. A tutela de urgência, prevista no artigo 300, caput, do novo 

Código de Processo Civil, deve ser deferida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Assim, há de se considerar que, tanto a 

comprovação dos requisitos, quanto a concessão da tutela de urgência, 

não implica em conhecimento do mérito, constituindo tão somente uma 
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proteção para um direito que, sujeito a perigo iminente, pode deteriorar-se 

por conta do tempo despendido na tramitação do processo. Tais requisitos 

consistem na comprovação da existência do fumus boni iuris e do 

periculum in mora, de modo a embasar o emprego da tutela ora tratada. 

Ademais, é necessário ressaltar, igualmente, que “A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do CPC). Na 

hipótese em testilha, analisando a narração dos fatos e os documentos 

acostados à peça isagógica, verifico inexistir elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito alegado pela parte autora - mormente quanto à 

incapacidade para o labor. Frise-se que esta decisão é proferida com 

base na cognição sumária dos fatos, o que não impede a concessão da 

tutela de urgência almejada posteriormente à vinda de mais elementos de 

convicção aos autos. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

PRETENDIDA, uma vez que ausentes os elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte autora. Deixo de designar audiência de 

conciliação, tendo em vista o disposto no Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o desinteresse da 

Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. CITE-SE a 

autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo 

de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências do artigo 344 do NCPC. Apresentada contestação, INTIME-SE 

a parte autora para impugná-la, no prazo legal. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte-MT, 

Data da Assinatura Eletrônica (Assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

M E N E G U C C I  J u i z  d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep:78515-000, Fone: (66) 3551-1105.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000274-24.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. R. (EXEQUENTE)

J. S. R. (EXEQUENTE)

K. V. S. R. (EXEQUENTE)

J. S. D. S. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILSON FAUSTO BUZATO OAB - MT23643-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. R. R. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE-MT DECISÃO PROCESSO Nº: 

1000274-24.2019.8.11.0090 EXEQUENTE: K. S. R., K. V. S. R., J. S. R., 

JOCILENE SOARES DA SILVA MORAIS EXECUTADO: ADELIO APARECIDO 

RODRIGUES ROCHA Vistos. Trata-se de ação de execução de alimentos 

envolvendo as partes em epígrafe. O ente ministerial manifestou-se pelo 

declínio da competência para a Comarca de Confresa/MT, pois que os 

infantes e sua genitora estariam residindo naquela localidade. Era o que 

cabia relatar. DECIDO. Com efeito, o art. 43 do CPC prevê a ‘perpetuatio 

jurisdictionis’, regra segundo a qual a competência, uma vez fixada, não 

será mais modificada independentemente de alteração por causa 

superveniente do estado de fato ou de direito. Trata-se de norma jurídica 

cujo escopo é conferir estabilidade ao processo. Cumpre salientar que 

segundo a jurisprudência hodierna do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

“nos processos que envolvem interesses de menores, as medidas devem 

ser tomadas no interesse desses, o qual deve prevalecer diante de 

quaisquer questões (STJ 2º S, CC n. 114.782/RS, Rel. Min Nancy 

Andrighi)”. Destarte, nas ações que envolverem interesses de 

criança/adolescente, como o caso em voga, desde que não haja objetivos 

escusos por qualquer das partes, a alteração superveniente do domicílio 

do responsável pelo alimentando excepciona a regra da ‘perpetuatio 

jurisdictionis’, haja vista ser a solução que melhor satisfaz o pleno acesso 

à justiça. Sem delongas despiciendas, de acordo com o artigo 53, II, do 

CPC, o juiz competente será determinado pelo domicílio ou residência do 

alimentando. Considerando que atualmente a genitora da infante reside na 

cidade de Confresa/MT, diante do melhor interesse da 

criança/adolescente, com o escopo de propiciar o acesso à Justiça com 

maior facilidade, a medida de rigor é declinar da competência. Ante o 

exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos expostos, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito, determinando 

a remessa destes autos ao Juízo de Família da Comarca de Porto Alegre 

do Norte/MT. Decorrido o prazo recursal, procedam-se às baixas 

necessárias e providencie-se a remessa dos autos ao Juízo competente. 

INTIMEM-SE. NOTIFIQUE-SE o Ministério Público. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte-MT, Data da 

Assinatura Eletrônica (Assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

M E N E G U C C I  J u i z  d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep:78515-000, Fone: (66) 3551-1105.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000180-42.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ZANETTI PAPINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE-MT DECISÃO PROCESSO Nº: 

1000180-42.2020.8.11.0090 AUTOR(A): MARIA APARECIDA ZANETTI 

PAPINI ESPÓLIO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos. A parte autora pretende a concessão de tutela de 

urgência antecipatória para o fim de determinar que o instituto requerido 

implante “in limine” o benefício de aposentadoria rural por idade. Ab initio, 

DEFIRO à parte autora os benefícios da justiça gratuita. A tutela de 

urgência, prevista no artigo 300, caput, do novo Código de Processo Civil, 

deve ser deferida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Com a devida licença, os documentos que instruíram a inicial 

não são aptos ao ponto de evidenciar a probabilidade do direito da parte 

autora, mormente porque não comprovam que ela exerceu atividade 

rurícola, ainda que de forma descontínua, no período correspondente à 

carência do benefício, imediatamente anterior ao requerimento/data em que 

atingiu 55 anos. Portanto, é necessária a melhor elucidação dos fatos, o 

que será possível apenas por meio de um juízo de cognição exauriente, 

para aferir se a autora tem ou não direito à declaração do benefício da 

aposentadoria por idade. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, uma vez que ausentes os elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito da autora. Deixo de designar 

audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o desinteresse da 

Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. CITE-SE a 

autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo 

de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências do artigo 344 do CPC. Apresentada contestação, INTIME-SE 

a parte autora para impugná-la, no prazo legal. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte-MT, 

Data da Assinatura Eletrônica (Assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

M E N E G U C C I  J u i z  d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep:78515-000, Fone: (66) 3551-1105.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000123-24.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

SIMAO DIONISIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE-MT DECISÃO PROCESSO Nº: 

1000123-24.2020.8.11.0090 AUTOR(A): SIMAO DIONISIO REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. A parte autora pretende a concessão de tutela de urgência 

antecipatória para o fim de determinar que o instituto requerido implante “in 
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limine” o benefício de aposentadoria rural por idade. Ab initio, DEFIRO à 

parte autora os benefícios da justiça gratuita. A tutela de urgência, 

prevista no artigo 300, caput, do novo Código de Processo Civil, deve ser 

deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com a 

devida licença, os documentos que instruíram a inicial não são aptos ao 

ponto de evidenciar a probabilidade do direito da parte autora, mormente 

porque não comprovam que ela exerceu atividade rurícola, ainda que de 

forma descontínua, no período correspondente à carência do benefício, 

imediatamente anterior ao requerimento/data em que atingiu 60 anos. 

Portanto, é necessária a melhor elucidação dos fatos, o que será possível 

apenas por meio de um juízo de cognição exauriente, para aferir se a 

autora tem ou não direito à declaração do benefício da aposentadoria por 

idade. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, uma 

vez que ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

da autora. Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o 

disposto no Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se 

expressa o desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos 

desta natureza. CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC. Apresentada 

contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo legal. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Nova Canaã do Norte-MT, Data da Assinatura Eletrônica (Assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep:78515-000, Fone: (66) 3551-1105.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000185-64.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

TUBERTINO DE ARAUJO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA OAB - MT0008048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE-MT DECISÃO PROCESSO Nº: 

1000185-64.2020.8.11.0090 AUTOR(A): TUBERTINO DE ARAUJO ALVES 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. A parte autora 

pretende a concessão de tutela de urgência antecipatória para o fim de 

determinar que o instituto requerido implante “in limine” o benefício de 

aposentadoria rural por idade. Ab, initio, DEFIRO à parte autora os 

benefícios da justiça gratuita. A tutela de urgência, prevista no artigo 300, 

caput, do novo Código de Processo Civil, deve ser deferida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Com a devida licença, os 

documentos que instruíram a inicial não são aptos ao ponto de evidenciar 

a probabilidade do direito da parte autora, mormente porque não 

comprovam que ela exerceu atividade rurícola, ainda que de forma 

descontínua, no período correspondente à carência do benefício, 

imediatamente anterior ao requerimento/data em que atingiu 60 anos. 

Portanto, é necessária a melhor elucidação dos fatos, o que será possível 

apenas por meio de um juízo de cognição exauriente, para aferir se a 

autora tem ou não direito à declaração do benefício da aposentadoria por 

idade. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, uma 

vez que ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

da autora. Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o 

disposto no Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se 

expressa o desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos 

desta natureza. CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC. Apresentada 

contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo legal. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Nova Canaã do Norte-MT, Data da Assinatura Eletrônica (Assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep:78515-000, Fone: (66) 3551-1105.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000178-72.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA ZULENE MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE-MT DECISÃO PROCESSO Nº: 

1000178-72.2020.8.11.0090 AUTOR(A): FATIMA ZULENE MOREIRA REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. A parte autora pretende a concessão de tutela de urgência 

antecipatória para o fim de determinar que o instituto requerido implante “in 

limine” o benefício de aposentadoria rural por idade. Ab initio, DEFIRO à 

parte autora os benefícios da justiça gratuita. A tutela de urgência, 

prevista no artigo 300, caput, do novo Código de Processo Civil, deve ser 

deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com a 

devida licença, os documentos que instruíram a inicial não são aptos ao 

ponto de evidenciar a probabilidade do direito da parte autora, mormente 

porque não comprovam que ela exerceu atividade rurícola, ainda que de 

forma descontínua, no período correspondente à carência do benefício, 

imediatamente anterior ao requerimento/data em que atingiu 55 anos. 

Portanto, é necessária a melhor elucidação dos fatos, o que será possível 

apenas por meio de um juízo de cognição exauriente, para aferir se a 

autora tem ou não direito à declaração do benefício da aposentadoria por 

idade. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, uma 

vez que ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

da autora. Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o 

disposto no Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se 

expressa o desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos 

desta natureza. CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC. Apresentada 

contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no prazo legal. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Nova Canaã do Norte-MT, Data da Assinatura Eletrônica (Assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep:78515-000, Fone: (66) 3551-1105.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000015-29.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREINILTON MOREIRA DE AIMORES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000015-29.2019.8.11.0090. EXEQUENTE: EBER JOSE DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: CREINILTON MOREIRA DE AIMORES Vistos em Regime de 

Exceção. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que, conforme certificado em id 

nº 30421964, há dados divergentes acerca da qualificação da parte 

demandada. Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos 

termos do art. 321 do NCPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte-MT, 01 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-20.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ANELISE GOEDERT PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO JOSE DE SOUZA MOREIRA - EPP (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE MANFRIN BENATTI OAB - MT0012802A (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, desde que tempestivos. Se 

tempestivos, diante do natural caráter infringente[1] dos embargos 

declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e ampla 

defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 

para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Se outro 

cenário, CONCLUSOS. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em regime de exceção [1] Em 

qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter infringente – 

seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, 

antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de 

cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-54.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALEXANDRE DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT9415/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISK ENTULHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEILSON PEREIRA DE CARVALHO OAB - MT24625/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE Vistos. Em que pese os 

autos tenham-me vindo conclusos para prolação de sentença, verifico que 

não houve ainda decisão acerca do pleito de inversão do ônus da prova, 

razão pela qual passo a analisar nesta oportunidade. Considerando se 

cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e 

de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável 

a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. 

Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a parte 

autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao 

seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte 

adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de produção 

pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Destaque-se que 

este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não 

é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é 

absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II. Desta feita, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 33, da Lei 9.099/95 Outrossim, 

CONSIGNE-SE o prazo de 05 (cinco) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência. Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS para designação 

de solenidade instrutória ou julgamento antecipado. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito, em regime de exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-54.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALEXANDRE DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT9415/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISK ENTULHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEILSON PEREIRA DE CARVALHO OAB - MT24625/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE Vistos. Em que pese os 

autos tenham-me vindo conclusos para prolação de sentença, verifico que 

não houve ainda decisão acerca do pleito de inversão do ônus da prova, 

razão pela qual passo a analisar nesta oportunidade. Considerando se 

cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e 

de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável 

a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. 

Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a parte 

autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao 

seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, incumbindo à parte 

adversa provar apenas aqueles em que há hipossuficiência de produção 

pelo consumidor ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Destaque-se que 

este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não 

é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é 

absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II. Desta feita, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 33, da Lei 9.099/95 Outrossim, 

CONSIGNE-SE o prazo de 05 (cinco) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência. Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS para designação 

de solenidade instrutória ou julgamento antecipado. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito, em regime de exceção

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010000-68.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOMES GONCALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO Número do 

Processo: 8010000-68.2017.8.11.0090 EXEQUENTE: EBER JOSE DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: RAFAEL GOMES GONCALVES Vistos. A parte 

autora apresentou somente cópia digitalizada do título executivo. Entanto, 

a ausência do original do cheque ou da nota promissória, que dá lastro à 

execução, possibilita a circulação do referido título de crédito. Desta 

forma, intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda com o depósito do título executivo 

extrajudicial em cartório ou secretaria, consoante dispõe o art. 425, § 2º, 

do referido diploma legal: “Art. 425. Fazem a mesma prova que os 

originais: § 2o Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial 

ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá 

determinar seu depósito em cartório ou secretaria”. Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 11 de agosto de 2017. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-91.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA RIBEIRO (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000373-91.2019.8.11.0090. REQUERENTE: ELAINE CRISTINA RIBEIRO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ELAINE CRISTINA RIBEIRO em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL S/A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e 

§4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Do 

Julgamento Antecipado: No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

MÉRITO: Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Alegou a autora que em 27/11/2018 teve seu aparelho celular 

furtado/roubado e comunicou a operadora para cancelar seu plano 

pagendo todos valores pendentes, entretanto a operadora continuou lhe 

enviando cobrança, mesmo sem utilização e bloqueou seu chip n. 65- 

9626 – 0880 e ficou impossibilitada de utilizá-lo. Ocorre que, ao tentar 

utilizar chip, descobriu que o aparelho estava bloqueado. Disse que 

buscou os serviços da ré para desbloquear o aparelho, no que não teve 

êxito. Informou vários números de protocolos de atendimento da ré. O 

grande número de tentativas administrativas da autora demonstra que 

realmente buscou a providência do desbloqueio na esfera administrativa. 

Nesse sentido resta clara a pretensão resistida da ré em atender a 

solicitação de um de seus clientes, até porque a demandada não rebateu 

os números de protocolo afirmados pela consumidora, limitando-se a dizer 

que não constam em seus registros pedido de desbloqueio, o que não 

demonstrou, não tendo se desincumbido do seu ônus probatório. Assim, 

cabível a determinação da obrigação de fazer consistente no desbloqueio 

do chip, no prazo de dez dias, a contar da prolação desta sentença. 

Danos morais configurados em razão da conduta de descaso da 

operadora em atender a solicitação reiterada da consumidora, privando-a, 

com isso, por interesse própria, da utilização de chip desta ou de outra 

operadora, bem como obrigando a autora a vir a juízo quando a pretensão 

poderia e deveria ter solução na esfera extrajudicial. Neste sentido: 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. APARELHO CELULAR ROUBADO. AUTORA, 

TITULAR DE DUAS LINHAS MÓVEIS QUE, EQUIVOCADAMENTE, INFORMA 

O "IMEI" DA QUE ESTAVA EM SEU PODER, BLOQUEANDO-A. 

SOLICITAÇÃO DE DESBLOQUEIO DESATENDIDA. MANUTENÇÃO 

INDEVIDA DOS SERVIÇOS. DIVERSOS PROTOCOLOS ADMINISTRATIVOS. 

EMPRESA DE TELEFONIA QUE, MESMO INSTADA PELO PROCON A 

DESBLOQUEAR A LINHA, NENHUMA PROVIDÊNCIA TOMOU. INEXISTÊNCIA 

DE JUSTA CAUSA A AUTORIZAR O PROCEDIMENTO. RESISTÊNCIA DA 

TIM, COMPELINDO O CONSUMIDOR A INGRESSAR NA VIA JUDICIAL PARA 

SOLVER SINGELA QUESTÃO. DANO MORAL CONFIGURADO, 

DECORRENTE DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO 

ESSENCIAL E DO TRATAMENTO DESIDIOSO DISPENSADO AO 

CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA FUNÇÃO PUNITIVA DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO INDENIZATÓRIO ACOLHIDO 

EXCLUSIVAMENTE CONTRA A EMPRESA DE TELEFONIA, JÁ QUE A 

CORRÉ EM NADA CONTRIBUIU PARA O ILÍCITO. VALOR ARBITRADO EM 

R$ 2.500,00, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004458691, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 13/11/2013) Quanto ao 

quantum arbitrado em R$ 2.000,00, que não comporta minoração para que 

seja efetivamente alcançado o escopo punitivo. Ante o exposto e por tudo 

que dos autos consta, considerando as peculiaridades do caso, como a 

capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato 

ofensivo, e, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) CONDENAR a 

requerida ao pagamento de indenização, por danos morais ao autor, no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com acréscimo de juros de mora de 

1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo INPC, a contar 

desta data; b) bem como DETERMINAR que efetue o desbloqueio do chip 

de número 65- 9626-0880, do telefone, ora debatido, no prazo de dez 

dias, a contar da prolação desta sentença; c) DECLARAR encerrada a 

relação contratual entre as partes referente a plano de utilização de linha 

telefônica. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações devidas. P.I.C. Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juiza de Direito em regime de exceção

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000031-43.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA LUCAS DE OLIVEIRA OAB - MT26753/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA LAUREANO LEME OAB - 861.918.451-20 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE (...) Posteriormente, INTIMAR a parte-autora para 

impugnação no prazo legal ou, se for o caso, especificar as provas que 

pretende produzir/requerer o que entender de direito (...) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000532-80.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON FERRUCIO PINESSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME DA SILVA NEVES NETO OAB - MS11484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DESPACHO Processo: 1000532-80.2019.8.11.0107. 

REQUERENTE: GILSON FERRUCIO PINESSO REQUERIDO: ENERGISA MATO 
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GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS. 1.) Recebo a 

emenda à inicial, mantendo, por não vislumbrar mudança no quadro 

anterior, inalterada a decisão de id: 25264303. 2.) Providencie, a parte 

autora, ao recolhimento das custas complementares no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção, com fulcro nos artigos 290 c/c 485, 

inciso X, do CPC. 3.) Cumprida a determinação, cite-se a parte contrária; 

se não, certifique-se a ocorrência e tornem conclusos. Int. CUMPRA-SE. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67283 Nr: 481-23.2018.811.0107

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR FERLIN, ROSIMARY LAZARIN FEIJO FERLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS ALBINO AMÂNCIO, Maria Aparecida 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811/B-MT

 Vistos.

Ciente do acordão proferido pelo E. TJMT, determino o prosseguimento do 

feito. Para tanto, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide ou 

saneamento em sede de sentença, oportunizo as partes a indicação das 

provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, 

justificando-as sob pena de indeferimento.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 70139 Nr: 1748-30.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU RODRIGUES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAÍS DE QUEVEDO CANEZ 

SIPMANN - OAB:97790, SÉRGIO HEMING - OAB:OAB/MT 2869, SÉRGIO 

HEMING JUNIOR - OAB:20.865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 O pedido da parte requerente encontra-se devidamente justificado, razão 

pela qual, determino a realização de perícia no local em que se encontra 

atualmente.

Com efeito, intime-se o patrono da parte a fim de complementar o endereço 

trazido; com o cumprimento, expeça-se o necessário.

 Int. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000297-16.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ELSA MARIA ORFALI ATLAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEVY DIAS MARQUES OAB - MS5828 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DA SILVA MOREIRA (REQUERIDO)

AQUILES MAFINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 1000297-16.2019.8.11.0107. 

REQUERENTE: ELSA MARIA ORFALI ATLAS REQUERIDO: JOAO BATISTA 

DA SILVA MOREIRA, AQUILES MAFINI VISTOS. Cuida-se de EMBARGOS 

DE TERCEIRO opostos por ESPÓLIO DE SAMOEL ATLAS, representado 

por sua inventariante ELSA MARIA ORFALI ATLAS, em face de JOÃO 

BATISTA DA SILVA MOREIRA e AQUILES MAFINI, devidamente 

qualificados. Alega, em síntese, que os requeridos contendem na ação 

possessória de Cód. 51030, sobre uma área de terra de aproximadamente 

1.800 hectares. Todavia, o referido imóvel é de sua propriedade, bem 

como é objeto da ação de cód. 55719 e conexos, onde foi lhe outorgada a 

proteção possessória. Assim, pugnou pela concessão de medida liminar 

para ser mantido na posse do bem, e, ao final, requer a procedência do 

pedido e convolação da liminar. Com a inicial vieram documentos. 

Anteriormente ao recebimento da inicial, foi oportunizada a manifestação 

da parte autora, quanto ao interesse de agir, nos termos do artigo 10 do 

CPC, o que foi atendido conforme petição de ref. 24466290. Vieram os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. 

Sabe-se que a finalidade de embargos de terceiro é a defesa de bem que 

esteja sofrendo ameaça de constrição judicial em ação do qual não é 

parte. E não obstante a derradeira manifestação da parte embargante, 

entendo que o presente feito deve ser extinto sem resolução do mérito, 

por ausência de interesse de agir. Isto porque, como bem cediço, o 

interesse de agir é representado pelo binômio “necessidade x utilidade e 

adequação” da medida vindicada em juízo. No caso em tela, a parte autora 

pugna pela concessão de medida de proteção a sua posse, face a 

contenda perpetrada entre os requeridos nos autos de cód. 51030 desta 

comarca. Ressalta-se que a celeuma envolvendo as partes cinge-se 

sobre a posse de um imóvel rural de aproximadamente 1.800 hectares, o 

qual já se encontra sob a posse do autor, por força de acordo 

homologado judicialmente nos autos de cód. 55719. Além disso, a posse 

do referido bem é objeto dos processos de cód. 55719, 55720, 55721, 

51030, 20290, 64438, 60461 e 62510, todos desta comarca, sendo que 

em decisão prolatada em 10/08/2016 restou declarada a conexão entre 

tais feitos, a fim de evitar decisões conflitantes. Portanto, forçoso concluir 

pela ausência de interesse de agir da parte autora neste feito, eis que sua 

pretensão possessória já se encontra resguardada no feito de código 

55719, bem como pela conexão declarada em todos os processos 

envolvendo a área litigiosa, inclusive no processo principal (cód. 51030), 

razão pela qual não há risco de proferimento de decisões conflitantes. 

Assim, imperioso é a extinção do presente feito, ante a ausência de 

interesse de agir do embargante, mormente pela desnecessidade de 

ajuizamento de outras ações envolvendo as mesma partes e objeto dos 

processos acima mencionados. Por fim, advirto a parte autora quanto à 

litigância de má fé e ato atentatório da dignidade da justiça, em razão da 

movimentação desnecessária da máquina do judiciário, eis que o número 

de ações conjuntamente envolvendo as mesmas partes e objetos passam 

de oito. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial e JULGO EXTINTO o feito sem 

análise de seu mérito, com fulcro no artigo 485, incisos I e VI, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de custas 

processuais. Sem honorários advocatícios ante a ausência de 

triangularização processual. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após o transito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-90.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000014-90.2019.8.11.0107. REQUERENTE: JOSE MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

VISTOS, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. 
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A parte autora, embora intimada para a audiência, não compareceu ao ato 

e tampouco apresentou justificativa plausível para sua inércia/omissão. 

Assim, diante da contumácia da parte autora, julgo extinto o feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9099/95. 

Tendo em conta que não houve comprovação de que a ausência da parte 

decorreu de força maior (art. 51, § 2º, Lei 9099/95), condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, conforme orientação do 

Enunciado 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação 

sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Sem 

honorários advocatícios (arts. 54/55, Lei 9099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo. Cumpra-se. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000002-45.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR XIMENES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 1000002-45.2020.8.11.0106. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: VALDIR XIMENES 

Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do Juízo 

deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de ordem. 

Embora esteja a missiva em ordem, temos que seu cumprimento, no 

momento resta prejudicado. Explico. Instituídas as Portaria-Conjunta 

247/2020 e Portaria-Conjunta 249/2020, emitidas visando o combate à 

disseminação ao Corona vírus (CONVID19), estabeleceu-se o regime 

obrigatório de teletrabalho, de período compreendido entre 20.03.2020 à 

20.04.2020, destacando ainda, a Resolução n° 313/19 do Conselho 

Nacional de Justiça, CNJ, que estendeu a suspensão dos prazos 

processuais até o dia 30 de abril de 2020. Desta feita, tem-se que os 

serviços externos estariam suspensos, temporariamente ao bem da 

verdade, de modo que as diligências praticadas pelos Oficiais de Justiças 

restam prejudicadas, o que verifico ser o caso dos autos. Diante deste 

cenário, DETERMINO a manutenção do feito a junto à Secretaria da Vara 

Única desta Comarca. Com a regularização das funcionalidades do Poder 

Judiciário, cumpra-se nos moldes deprecados, servindo cópia da presente 

missiva como mandado. Oficie-se a Comarca deprecante da presente 

decisão. Alcançada a finalidade, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo. NOVO SÃO JOAQUIM, 16 de abril de 2020. 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000298-04.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETTE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo:1000298-04.2019.8.11.0106. 

REQUERENTE: MARIA GORETTE DA SILVA OLIVEIRA Cuida-se de ação na 

qual MARIA GORETH DA SILVA OLIVEIRA postula a retificação de seu 

assento de nascimento, argumentando que, em comparecimento ao 

Cartório de Registro Civil, foi surpreendida com seunome escrito como 

“Maria Gorette da Silva Oliveira”, forma diversa dos seus demais 

documentos. Em suma, alega que não possuía a certidão de nascimento 

em sua posse e utilizava apenas a Carteira de Identidade – RG ou Carteira 

Nacional de Habilitação – CNH, para comprovar sua identidade. No entanto, 

para poder colar grau na faculdade necessitou apresentar sua certidão de 

nascimento, momento em que procurou o Cartório de Registro Civil para 

requerer a 2ª via do documento. A inicial veio acompanhada de cópias do 

seu documento de identidade – RG, Carteira Nacional de Habilitação – 

CNH, Cadastro de Pessoa Física – CPF, Cartão Bancário, Carteira de 

Trabalho – CTPS, Certidão de Nascimento de sua filha, Documento de 

Arrecadação Municipal, Contrato de Prestação de Serviços e Recibo de 

Pagamento, todos constando seu nome como sendo “Maria Goreth da 

Silva Oliveira”, bem como apresentou cópia da 2ª via do respectivo 

assento civil (ID. 22283362, 22289857,22289858, 22289863, 22289867, 

22289868). O Ministério Público se manifestou (ID.24833638), requerendo 

a intimação da interessada para que apresentasse certidão negativa do 

tabelionato de protestos e certidões negativas da Justiça Estadual de Mato 

Grosso de 1º e 2º grau – cíveis e criminais. Os supracitados documentos 

foram apresentados em ID. 24960810. Por fim, o Ministério Público 

manifestou-se favorável ao pedido constante na inicial. O feito veio 

concluso. É o relato do necessário. Decido: A retificação de registro 

público, regida pelos arts. 109 e ss., da Lei 6.015/73, é procedimento de 

jurisdição voluntária por meio do qual a parte pode requerer a restauração, 

suprimento ou retificação de registro civil. Art. 109. Quem pretender que 

se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, 

em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação 

de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público 

e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório. 

(Renumerado do art. 110 pela Lei nº 6.216, de 1975). No caso em apreço, 

os documentos que foram anexados aos autos comprovam a grafia 

correta do nome da autora, em relação ao qual sua certidão de nascimento 

constou erroneamente o prenome “Gorette” em vez de “Goreth”. Logo, a 

pretensão versada na inicial está de acordo com as hipóteses legais que 

autorizam a alteração do registro civil, uma vez que a correção do nome 

representa direito da personalidade à individuação. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido autoral de retificação de nome na certidão 

de nascimentoda demandante, para o fim de determinar sua retificação, 

constando “Goreth” em vez de “Gorette”. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

processo, com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. 

Condeno a parte no pagamento das custas e despesas processuais. 

Contudo, fica a exigibilidade da cobrança de tais débitos suspensas, vez 

que fora deferida a gratuidade judiciária pleiteada na inicial, nos termos do 

artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Sem honorários, por 

se tratar de procedimento de jurisdição voluntária. EXPEÇA-SE o 

necessário à averbação desta sentença no cartório de registro civil 

respectivo e OFICIE-SE para que se proceda à retificação da certidão 

supracitada. Após, com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE o 

cumprimento de todas as determinações e ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 23 de março 

de 2020. ____________________________ Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000338-83.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA NEVES DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000338-83.2019.8.11.0106. 

AUTOR(A): GERALDA NEVES DA SILVA LIMA REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste sobre o interesse na produção de prova oral em 

audiência de instrução e julgamento, justificando a sua pertinência. 

Cumpra-se. Novo São Joaquim, 24 de Março de 2020 

____________________________ Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000339-68.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DA SILVA XAVIER (REQUERENTE)

JOSE DOS REIS APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE XAVIEL DE OLIVEIRA (DE CUJUS)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000339-68.2019.8.11.0106. 

REQUERENTE: ELTON DA SILVA XAVIER, JOSE DOS REIS APARECIDO DA 

SILVA DE CUJUS: JOSE XAVIEL DE OLIVEIRA Considerando a juntada de 

comprovação do valor específico da dívida (ID 27183940), determino a 

reserva de valores suficientes para o seu adimplemento. Após, determino 

o arquivamento do feito com as baixas e anotações pertinentes. Intime-se. 

Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de Março de 2020 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000137-91.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDEMAR DECCACHE OAB - SP140500-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR JORGE SECHI (REQUERIDO)

DOVALINO SECHI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000137-91.2019.8.11.0106. 

REQUERENTE: BANCO SISTEMA S.A REQUERIDO: CESAR JORGE SECHI, 

DOVALINO SECHI Sem delongas, INDEFIRO o pleito de ID 25172211, vez 

que tal incumbência é exclusivamente da parte autora. Diga-se, é dever do 

exequente diligenciar para identificar a exata localização da área 

penhorada. Posto isso, INTIME-SE o exequente para que, em 10 (dez) dias, 

promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito. 

Cumpra-se. Novo São Joaquim, 25 de março de 2020. 

____________________________ Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000160-03.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

SIRLEY NUNES BARBOZA (EXECUTADO)

AROLDO CARVALHO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora para que 

efetue o adiantamento das despesas da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

observando o contido no Provimento 7/2017-CGJ. Novo São Joaquim, 17 

de abril de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000464-36.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GONCALVES CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000464-36.2019.8.11.0106. 

AUTOR(A): BENEDITO GONCALVES CAVALCANTE REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste sobre o interesse na produção de prova 

oral em audiência de instrução e julgamento, justificando a sua pertinência, 

eis que a manifestação de ID 28794884 baseara-se numa falsa premissa. 

Cumpra-se. Novo São Joaquim, 26 de Março de 2020. 

____________________________ Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000059-63.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CARDOSO VILELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR MARTINS FILHO OAB - SP258340 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 1000059-63.2020.8.11.0106. 

AUTOR(A): CARLOS CARDOSO VILELA REU: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Cuida-se de Ação de 

Revisão de Cláusulas Contratuais cumulada com Repetição de Indébito 

com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência que CARLOS CARDOSO 

VILELA move em face de BV Financeira S.A. - CFI. Na decisão anterior (ID. 

28751580) fora determinado a intimação da parte autora, para que 

comprovasse o preenchimento dos pressupostos para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, tendo, contudo, quedado-se inerte. Deste 

modo, tal circunstância evidencia a impossibilidade de acolhimento do 

pedido de gratuidade, sendo que tal benefício deve ser reservado àqueles 

que, de fato, não têm condições de arcar com as custas do processo, o 

que não se afigura neste caso. Cumpre destacar que a afirmação de que 

trata a Lei nº 1060/50 tem presunção iuris tantum de veracidade e, 

portanto, pode ser afastada em virtude de circunstâncias concretas que 

demonstrem ser incabível o benefício, como no presente caso. Outrossim, 

insta salientar que a lei n.º 1.060/50 é anterior à Constituição Federal e, 

por uma filtragem constitucional, vê-se que atualmente não basta a parte 

alegar a sua hipossuficiência financeira, haja vista que o artigo 5º, inciso 

LXXIV da Carta Magna especifica claramente que “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Por uma vaga leitura do referido dispositivo, percebe-se que 

a gratuidade atualmente deve ser deferida somente àqueles que 

comprovadamente são desprovidos de recursos, o que não é o caso dos 

autos. Assim, intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda ao recolhimento das taxas iniciais, sob pena de cancelamento na 

distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 15 de abril de 2020. 

____________________________ Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000101-49.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 
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impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte requerente da 

audiência de conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 31/05/2019 Hora: 

10:30 Novo São Joaquim, 6 de maio de 2019. GABRIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000101-49.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte requerida para que 

manifeste acerca da petição (30893146) no prazo legal. Novo São 

Joaquim, 16 de abril de 2020. THALITA ARAUJO DOS SANTOS CRUZ 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-34.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000156-34.2018.8.11.0106. REQUERENTE: RONALDO FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A Sendo tempestivo o 

recurso inominado apresentado e já encontrando-se nos autos o 

comprovante de recolhimento das custas (ou certificada a sua isenção), 

nos termos do artigo 42, parágrafo único da Lei n.º 9.099/95, recebo-o 

somente no efeito devolutivo, a par do que dispõe o artigo 43 do diploma 

legal em apreço. Nos termos do artigo 42, parágrafo 2º da Lei n.º 

9.099/95, intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar as suas contrarrazões recursais. Expirado o prazo, com ou 

sem as razões, encaminhem-se eles à egrégia Turma Recursal Única, 

independentemente de nova deliberação. Cumpra-se. NOVO SÃO 

JOAQUIM, 31 de março de 2020. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-20.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PARREIRA MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000133-20.2020.8.11.0106. AUTOR: MARCOS PARREIRA MAGALHAES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM Cuida-se de ação de 

indenização por danos morais e materiais, cominado com pedido de liminar 

proposta por MARCOS PARREIRA MAGALHÃES em face do Município de 

Novo São Joaquim – MT. A audiência de conciliação fora designada para o 

dia 30 de abril do ano em curso, consoante ID. 30199439. Ocorre que, 

conforme apontam as Portarias – Conjuntas 247 e 249/2020, em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

Coronavírus (COVID - 19), estabeleceu-se o regime obrigatório de 

teletrabalho, do período compreendido entre 20.03.2020 à 20.04.2020. 

Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 

313/2020, estabeleceu no âmbito do Poder Judiciário, regime de Plantão 

Extraordinário, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, 

ficando suspensos o atendimento presencial às partes, bem como os 

prazos processuais até o dia 30.04.2020. Considerando que a audiência 

agravada fora designada para a supracitada data, temos que se torna 

prejudicada a manutenção da solenidade, muito em razão da necessidade 

de atualização das pautas de audiências que foram afetadas, 

naturalmente. Isto posto, suspendo a audiência de conciliação outrora 

designada. Procedam-se as comunicações necessárias, e, após, 

remetam-me o feito para deliberações. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 31 

de março de 2020. ____________________________ Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010072-07.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA AUGUSTA VARGAS DUARTE 99540690110 (EXEQUENTE)

IVANILDO FERREIRA DO ARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ OAB - GO32799-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA NET MUNDDY LTDA ME (EXECUTADO)

LOPES & OLIVEIRA ASSESSORIA INTEGRADA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL DARCI DOLZAN OAB - MT0002496A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN OAB - MT6521/O (ADVOGADO(A))

LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA OAB - SP0153170A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

8010072-07.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: IVANILDO FERREIRA DO ARTE, 

REGINA AUGUSTA VARGAS DUARTE 99540690110 EXECUTADO: LOPES 

& OLIVEIRA ASSESSORIA INTEGRADA LTDA - ME, EDITORA NET 

MUNDDY LTDA ME Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do 

presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação em 

fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido de cumprimento, 

intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código de 

Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% 

(dez por cento). Não havendo o pagamento, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Novo São 

Joaquim, 31 de Janeiro de 2020 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010073-89.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ OAB - GO32799-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010073-89.2017.8.11.0106 REQUERENTE: ANA PAULA DINIZ 

REQUERIDO: OI S/A Vistos em correição. Verifico dos andamentos 

processuais registrados que há audiência de tentativa de conciliação 

designada para data próxima. Sendo assim, AGUARDE-SE a juntada do 

termo de audiência pela conciliadora, em seguida, RETORNEM os autos 

conclusos para deliberação quanto a homologação de acordo ou 

prosseguimento do feito. Caso o termo não seja juntado em até 05 (cinco) 

dias da realização da audiência, INTIME-SE a conciliadora para que o faça, 

com urgência, em atenção ao princípio da celeridade que orienta os 

processos no juizado. CUMPRA-SE. Novo São Joaquim/MT, 18 de julho de 

2017. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010073-89.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DINIZ OAB - GO32799-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte requerente para 

que manifeste acerca da petição e documentos (ID 29375208) no prazo 

legal. Novo São Joaquim, 17 de abril de 2020. THALITA ARAUJO DOS 

SANTOS CRUZ Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-36.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000184-36.2017.8.11.0106. REQUERENTE: CARLOS ROYTTMEN PIRES 

DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Cuida-se de 

Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida em ID. 

20583779, alegando omissão, ao argumento de que fora determinado a 

expedição de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 

Decido. Nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, são 

cabíveis os aclaratórios para “suprir omissão de ponto ou questão sobre o 

qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. Sem 

delongas, cabível e tempestivos os embargos, razão assiste ao 

embargante, visto que realmente ocorrera um equívoco ao determinar ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a expedição do aludido Precatório 

para pagamento de honorários advocatícios fixados pela atuação como 

advogado dativo. Posto isso, a fim de sanar a omissão posta, DOU 

PROVIMENTO aos embargos de declaração e, por consequência, 

determino a expedição de Precatório ao Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a 

expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo referido 

alvará ser expedido em nome do beneficiário específico. Intime-se. 

Cumpra-se. Novo São Joaquim, 13 de Abril de 2020. 

____________________________ Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010477-77.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

8010477-77.2016.8.11.0106. EXEQUENTE: CARLOS ROYTTMEN PIRES DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando que o 

executado deixou transcorrer o prazo sem impugnar os cálculos 

apresentados em ID. 11339988, HOMOLOGO-OS, para que surtam os 

seus efeitos jurídicos e legais. De acordo com art. 1º, da Lei 10.656, de 28 

de dezembro de 2017, apenas os valores iguais ou inferiores a 100 (cem) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF’s/MT), serão 

percebidos via requisição de pequeno valor, sendo os excedentes 

submetidos ao rito dos precatórios: “Art. 1º Serão considerados de 

pequeno valor, para os fins do disposto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da 

Constituição Federal, as obrigações que o Estado de Mato Grosso e suas 

Autarquias e Fundações devam quitar em decorrência de decisão judicial 

transitada em julgado cujo valor, devidamente atualizado, não exceda 100 

(cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFs/MT), 

independente da natureza do crédito.” Nesse passo e considerando o 

atual valor da UPF-MT, qual seja, R$ 149,12 (cento e quarenta e nove reais 

e doze centavos), factível que o teto máximo para recebimento via 

requisição de pequeno valor é o montante de R$ 14.912,00 (quatorze mil e 

novecentos e doze reais), acima do montante executado. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 100 caput da Constituição Federal c/c art. 1º da Lei 

10.656, de 28 de dezembro de 2017, determino a expedição de Requisição 

de Pequeno Valor. Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a 

expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo referido 

alvará ser expedido em nome do beneficiário específico. Intimem-se. 

Cumpra-se. Novo São Joaquim, 02 de Abril de 2020. 

_______________________________ Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA

Processo Número: 8010066-68.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de cientificar a parte Credora acerca 

da expedição e autuação da requisição de pagamento. Novo São Joaquim, 

17 de abril de 2020. THALITA ARAUJO DOS SANTOS CRUZ Gestor de 

Secretaria

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010562-63.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE GOMES ALEXANDRE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010562-63.2016.8.11.0106 REQUERENTE: SIMONE GOMES 

ALEXANDRE REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A, EB COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos em correição. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento. Em inicial alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobranças indevidas pelas requeridas, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com as requeridas. As 

negativações lhe impossibilitaram de realizar compras no comercio local, 

bem como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC Brasil constando 

as negativações. Em contestações, em síntese, alegaram as requeridas 

haver relação jurídica com a parte requerente, bem como débitos oriundos 

destas relações que foram inadimplidos resultando nas inscrições dos 

mesmos nos cadastros de mau pagadores. A requerida EB COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA., requereu em pedido contraposto a 

condenação da parte requerente ao pagamento das dívidas originárias 

das relações jurídicas comprovadas. Na data de 06 de fevereiro de 2017 

foi realizada audiência de conciliação, estando presentes todas as 
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requeridas, e ausente o requerente, com juntada aos autos de pedido de 

desistência da ação, nos moldes do Enunciado 90 do FONAJE. Neste 

ponto, OPINO, pelo não acolhimento do pedido de desistência, uma vez 

que há nos autos indícios de litigância de má-fé ou lide temerária, nos 

mesmos termos do Enunciado 90 do FONAJE. Compulsando os autos, 

verificou-se a ausência injustificada do requerente a audiência de 

conciliação, conforme termo de audiência no evento ID 7833816. Tal ato de 

contumácia implica na extinção do processo sem resolução do mérito, em 

atenção aos princípios da celeridade e efetividade, tendo como paradigma 

o intuito conciliador dos juizados. Nesse sentido: Não comparecimento do 

autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 51, I. da Lei 

9.099, de 26-09-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído” 

(RJE, 2:108). A questão foi pacificada com a edição do enunciado nº 20 

no Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), determinando como 

obrigatório o comparecimento pessoal da parte às audiências, nestes 

termos: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Todavia, no 

presente caso, pelos documentos juntados ao processo, verifica-se que a 

parte requerente agiu irresponsavelmente e de má-fé, alterando a verdade 

dos fatos. Assim, deverá responder pelas perdas e danos causados aos 

requeridos, além do que, a requerente já havia ingressado com ação 

idêntica em 01/03/2016, também desistindo sem motivo aparente. Desta 

forma, é necessária a aplicação da multa por litigância de má-fé, 

pagamento de custas e taxas do processo e condenação ao pagamento 

de honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. 

Diante do exposto, OPINO PELO JULGAMENTO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO do processo, com fundamento no artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95, ante ausência do requerente à audiência de conciliação; OPINO 

PELA CONDENAÇÃO do requerente em custas e despesas processuais, 

conforme entendimento explicitado no Enunciado nº 28 do FONAJE; OPINO 

PELA CONDENAÇÃO do requerente em honorários advocatícios, que 

opino pela fixação no valor de R$ 1.760,10, conforme tabela da OAB/MT, 

para cada um dos requeridos. OPINO PELA CONDENAÇÃO do requerente 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual arbitro em 1% sobre 

o valor da causa, bem como a indenizar as partes requeridas pelos 

prejuízos que comprovarem e todas as despesas que efetuaram. 

Transitado em julgado, calculem-se os valores das custas, despesas 

processuais e multa por litigância de má-fé, intimando o requerente para 

seu pagamento espontâneo. Satisfeito os créditos ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Novo São Joaquim/MT, 13 de Julho de 2017. Sérgio Tsutomu Yamamoto 

Junior Juiz Leigo Vistos. Após análise do processo e dos fundamentos 

aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e 

HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza seus regulares 

efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010651-86.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIANE DE FATIMA SILVA LEMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010651-86.2016.8.11.0106 REQUERENTE: DANIANE DE 

FATIMA SILVA LEMES REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos em correição. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, não sendo necessária 

a produção de outras provas. Ainda, deve ser privilegiado o princípio da 

primazia do julgamento de mérito positivado no art. 4º do Código de 

Processo Civil, o qual determina que, havendo condições para que o 

processo seja julgado no mérito esta solução deve afastar outras que 

culminem em sentença terminativa. Neste ponto, OPINO, pelo não 

acolhimento do pedido de extinção, uma vez que há nos autos indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária, nos termos do Enunciado 90 do 

FONAJE. Passo ao exame do mérito. Pleiteia, a parte autora, indenização 

por danos morais em razão da inserção de seu nome em órgão de 

restrição de crédito realizada pela ré, argumentando que não mantém 

relação jurídica com a mesma ou contraiu dívida que justifique sua 

negativação. A ré, por sua vez, alega que a autora contratou consigo a 

prestação dos serviços que geraram a cobrança, juntando aos autos 

cópia do extrato bancário bem como cédula de crédito bancário, proposta 

de abertura de conta, contratação de crédito e serviços, todos 

devidamente assinados pela parte autora. Juntou ainda, gravação da 

contratação dos serviços, onde houve a confirmação de dados pessoais 

por parte da autora. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados verifico que a ré se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

cabia e comprovou que o débito que deu ensejo à anotação dos dados da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito é proveniente de serviços de 

fato contratados, inexistindo, portanto, razão para declarar a inexistência 

de débito e condenar a ré por danos morais. Neste sentido: Ação 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. indenização por 

danos morais - autora que não se desincumbiu do ônus da prova do fato 

constitutivo do seu direito (art. 333, inciso i, do CPC) juntada aos autos 

pelo banco réu de contrato de cartão de crédito assinado pela autora 

inadimplência caracterizada inscrição do nome dos devedores nos 

cadastros de inadimplentes que é legítima ausência de ato ilícito a ensejar 

a pretendida condenação em danos morais - sentença mantida recurso 

i m p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 1 6 3 1 5 2 5 2 0 1 1 8 2 6 0 1 0 0  S P 

0116315-25.2011.8.26.0100, Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 30/11/2012). Quanto à alegação de que a comparação 

demanda perícia grafotécnica, o que afastaria a competência do juizado 

especial por caracterizar complexidade da causa, tem-se por totalmente 

descabida. Isso porque basta uma análise superficial das assinaturas da 

autora que constam dos autos: instrumento de procuração, declaração de 

hipossuficiência e cópia dos documentos pessoais, para se constatar que 

coincidem em todos seus elementos com aquela lançada no contrato. Tal 

análise deve ser feita sob o paradigma de julgamento estabelecido nos 

arts. 5º e 6º da Lei 9.099/95, os quais assim dispõem: Art. 5º O Juiz 

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 

experiência comum ou técnica. Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum. Não houve qualquer impugnação aos 

documentos juntados pela parte ré. Por último, no caso em debate, 

denota-se que a autora tenta se eximir de suas obrigações e tenta induzir 

em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Novo Código de Processo Civil. 

Isso porque veicula demanda temerária, buscando ludibriar o juízo e 

valer-se da defesa por vezes precária de empresas que litigam “em 

massa” para obter enriquecimento sem causa, utilizando-se do processo 

como meio de buscar lucro fácil, em postura reprovável que prejudica o 

funcionamento do já abarrotado sistema jurisdicional e gera despesas à 

parte ré com graves repercussões econômicas. Com esta conduta incide 

na previsão do art. 80 incisos II, III e V do Código de Processo Civil. Eis o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃOCIVEL.AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013); APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 
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CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS 

ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013)?. Em relação ao 

pedido contraposto realizado pela parte ré, restou efetivamente 

demonstrado a contratação dos serviços de empréstimo conforme os 

áudios de ID 9072841, 9072841, 9072835, 9072810 9072802, 9072785, 

9072827, 9072778, 9072769 e 9072760. Desta forma, a fim de evitar o 

enriquecimento ilícito da parte autora, a condenação ao pagamento pelos 

serviços prestados é matéria que se impõe. Ante o exposto, nos termos 

do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO PELO 

JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedidos formulados pela parte autora, 

e pelo JULGAMENTO PROCEDENTE do pedido contraposto, para 

CONDENAR a parte autora no pagamento da dívida junto ao requerido, no 

valor de R$ 467,37 (quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e sete 

centavos ). Deverão incidir sobre a condenação juros moratório e 

correção monetárias conforme contrato firmado entre as partes. Sendo 

omisso o contrato neste ponto, Opino pela fixação de juros moratórios em 

1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, tendo como termo inicial o 

vencimento da dívida. OPINO PELA CONDENAÇÃO da autora à pena de 

litigância de má-fé no valor de 5% do valor corrigido da causa, a ser 

revertida em favor da ré, na forma do artigo 80, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, OPINO PELA CONDENAÇÃO da 

autora na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios que fixo em R$ 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, do Novo Código de Processo 

Civil. OPINO PELO INDEFERIMENTO do pedido de justiça gratuita, pois, não 

há nos autos qualquer elemento que justifique a concessão deste 

benefício, o qual, diga-se, deve ser exceção e não regra. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. CUMPRA-SE. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Sérgio Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Comarca de Paranaita

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000173-35.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONILSON RAIMUNDO MACHADO OAB - MT0011961S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. A. G. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000173-35.2020.8.11.0095. AUTOR(A): 

DAIELE DA SILVA ALVES REU: SANDRO DE AZEVEDO GONÇALVES 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora não juntou 

comprovante de residência. Diante disso, INTIME-SE a parte requerente, 

para no prazo de 15 (quinze) dias EMENDAR a exordial, trazendo aos 

autos o documento indispensável á propositura da demanda, qual seja, 

comprovante de residência, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC). Com o transcurso do referido prazo, com ou 

sem emenda, CERTIFIQUE-SE e, venham-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000071-47.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONILSON RAIMUNDO MACHADO OAB - MT0011961S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SULLENE LAYLA FELIPE DE JESUS SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 1000071-47.2019.8.11.0095. 

REQUERENTE: MARCELO SOARES DE OLIVEIRA REQUERIDO: SULLENE 

LAYLA FELIPE DE JESUS SOARES Vistos. Trata-se de ação de 

homologação de acordo, proposta por MARCELO SOARES DE OLIVEIRA 

em face de SULLENE LAYLA FELIPE DE JESUS SOARES. Entre um ato e 

outro a parte requerente pugnou pela extinção do processo pela perda do 

interesse de agir, haja vista ter se realizado divórcio extrajudicial. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Defiro 

o s benefício da justiça gratuita, ante a presunção de hipossuficiência 

financeira do requerente. Compulsando os autos verifico que o processo 

comporta extinção ante a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso IV do Código de Processo Civil diante da superveniente perda 

do objeto. Custas pela parte autora, que ficará com sua EXIGIBILIDADE 

SUSPENSA pelo prazo do art. 98, § 3º do CNPC, eis que o feito tramita sob 

o pálio da Justiça Gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios. 

Certifique-se de imediato o trânsito em julgado e, ARQUIVE-SE, mediante 

as baixas e cautelas de praxe. Cumpra-se o necessário. PARANAÍTA, 16 

de março de 2020. Tibério de Lucena Batista Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000240-68.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR MARTINS DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 1000240-68.2018.8.11.0095. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ODAIR MARTINS DA SILVA - ME Vistos. Trata-se de ação de 

busca e apreensão proposta pela Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda. em face de ODAIR MARTINS DA SILVA - ME, ambos 

qualificados nos autos. A inicial veio instruída com diversos documentos. 

No Id. 17446963 foi determinada a emenda a inicial, para que a parte 

requerente comprovasse a mora da parte requerida, em janeiro de 2019. A 

parte autora repetidamente sob os Ids. 18868409, em 20/03/2019 e 

20748812 em 07/06/2019, requereu dilação de prazo para emendar a 

inicial e, somente em março de 2020, manifestou nos autos trazendo carta 

de protesto, id. 30399960. Os autos vieram-me conclusos. É o sucinto 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que a parte autora não 

conseguiu comprovar a mora, mesmo intimada para tanto, pois mesmo que 

tenha trazido aos autos instrumento de protesto de n° 11625, inscrito no 

Livro 59, Folha 26, do Cartório de 2º OFÍCIO DE PARANAÍTA, verifica-se 

que o protesto em questão, é posterior ao ajuizamento da ação. Mais 

precisamente, a petição inicial foi protocolada em 18 dez 2018, ID 

17147728, enquanto que o protesto trazido pela parte requerente é datado 

de 11/11/2019, o que evidência que o ato foi realizado após o ajuizamento 

da ação, e consequentemente, não se vislumbra tempo hábil ao requerido 

de se manifestar, ou até mesmo purgar a mora. Neste sentido: “ESTADO 

DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001422-77.2018.8.11.0002 

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIADA 

PARA ENDEREÇO DO CONTRATO - RETORNO COM INDICAÇÃO 

“MUDOU-SE” – INSTRUMENTO DE PROTESTO – POSTERIOR À 

PROPOSITURA DO FEITO - MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. A ação de Busca e Apreensão , nos termos do artigo 3.º, 

do Decreto Lei nº 911/69, pressupõe a existência do inadimplemento do 

devedor (mora). A súmula 72 do STJ dispõe ser imprescindível a 

comprovação da mora debendi para fins de busca e apreensão . Não se 
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presta à comprovação da mora o Instrumento de Protesto promovido em 

data posterior à propositura do feito. (N.U 1001422-77.2018.8.11.0002, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO 

BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, 

Publicado no DJE 05/08/2019)” grifei. Ademais, dispõem os artigos 14 e 15, 

da Lei n° 9.492/97 (Lei do Protesto): “Art. 14. Protocolizado o título ou 

documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao 

devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, 

considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo 

endereço. § 1º A remessa da intimação poderá ser feita por portador do 

próprio tabelião, ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento 

fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção 

(AR) ou documento equivalente. § 2º A intimação deverá conter nome e 

endereço do devedor, elementos de identificação do título ou documento 

de dívida, e prazo limite para cumprimento da obrigação no Tabelionato, 

bem como número do protocolo e valor a ser pago. Art. 15. A intimação 

será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for 

desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou 

domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, 

ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo 

apresentante. § 1º O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e 

publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária (...)”. 

Portanto, a documentação aportada aos autos não é suficiente para 

comprovação da mora, uma vez que não há prova constituída de que a 

parte requerida foi intimada da dívida, assim, a extinção do feito é medida 

que se impõe, nos moldes do artigo 321, parágrafo único, e artigo 330, 

inciso IV, ambos do CPC/2015, senão vejamos: “Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 330. A petição inicial será 

indeferida quando: (...) IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 

321”. Logo, diante da omissão da parte autora, não comprovando a mora, 

a extinção é de rigor. Nesse sentido, o TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – ATOS E DILIGÊNCIAS – INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA PARA PROCEDER A EMENDA DA INICIAL – NÃO 

OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

A inobservância da determinação de emenda da petição inicial, no prazo 

legal, acarreta o seu indeferimento e, consequentemente, a extinção da 

demanda, sendo prescindível a intimação pessoal da parte autora para 

sanar a irregularidade. (N.U 1008509-18.2017.8.11.0003, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 

19/12/2019)” grifei. No mais, cumpre ressaltar que a determinação de 

emenda a inicial observou o disposto no artigo 10, do CPC/2015. Posto 

isso e, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, 

ambos do CPC/2015, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, inciso I, do CPC/2015. CUSTAS pela parte autora. 

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

procedendo-se as baixas e anotações necessárias, observando-se, no 

tocante às custas devidas, o que dispõe a CNGC-MT. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. PARANAITÁ, 6 de abril de 2020. 

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000240-68.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR MARTINS DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 1000240-68.2018.8.11.0095. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ODAIR MARTINS DA SILVA - ME Vistos. Trata-se de ação de 

busca e apreensão proposta pela Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda. em face de ODAIR MARTINS DA SILVA - ME, ambos 

qualificados nos autos. A inicial veio instruída com diversos documentos. 

No Id. 17446963 foi determinada a emenda a inicial, para que a parte 

requerente comprovasse a mora da parte requerida, em janeiro de 2019. A 

parte autora repetidamente sob os Ids. 18868409, em 20/03/2019 e 

20748812 em 07/06/2019, requereu dilação de prazo para emendar a 

inicial e, somente em março de 2020, manifestou nos autos trazendo carta 

de protesto, id. 30399960. Os autos vieram-me conclusos. É o sucinto 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que a parte autora não 

conseguiu comprovar a mora, mesmo intimada para tanto, pois mesmo que 

tenha trazido aos autos instrumento de protesto de n° 11625, inscrito no 

Livro 59, Folha 26, do Cartório de 2º OFÍCIO DE PARANAÍTA, verifica-se 

que o protesto em questão, é posterior ao ajuizamento da ação. Mais 

precisamente, a petição inicial foi protocolada em 18 dez 2018, ID 

17147728, enquanto que o protesto trazido pela parte requerente é datado 

de 11/11/2019, o que evidência que o ato foi realizado após o ajuizamento 

da ação, e consequentemente, não se vislumbra tempo hábil ao requerido 

de se manifestar, ou até mesmo purgar a mora. Neste sentido: “ESTADO 

DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001422-77.2018.8.11.0002 

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIADA 

PARA ENDEREÇO DO CONTRATO - RETORNO COM INDICAÇÃO 

“MUDOU-SE” – INSTRUMENTO DE PROTESTO – POSTERIOR À 

PROPOSITURA DO FEITO - MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO 

DESPROVIDO. A ação de Busca e Apreensão , nos termos do artigo 3.º, 

do Decreto Lei nº 911/69, pressupõe a existência do inadimplemento do 

devedor (mora). A súmula 72 do STJ dispõe ser imprescindível a 

comprovação da mora debendi para fins de busca e apreensão . Não se 

presta à comprovação da mora o Instrumento de Protesto promovido em 

data posterior à propositura do feito. (N.U 1001422-77.2018.8.11.0002, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO 

BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, 

Publicado no DJE 05/08/2019)” grifei. Ademais, dispõem os artigos 14 e 15, 

da Lei n° 9.492/97 (Lei do Protesto): “Art. 14. Protocolizado o título ou 

documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao 

devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, 

considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo 

endereço. § 1º A remessa da intimação poderá ser feita por portador do 

próprio tabelião, ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento 

fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção 

(AR) ou documento equivalente. § 2º A intimação deverá conter nome e 

endereço do devedor, elementos de identificação do título ou documento 

de dívida, e prazo limite para cumprimento da obrigação no Tabelionato, 

bem como número do protocolo e valor a ser pago. Art. 15. A intimação 

será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for 

desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou 

domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, 

ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo 

apresentante. § 1º O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e 

publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária (...)”. 

Portanto, a documentação aportada aos autos não é suficiente para 

comprovação da mora, uma vez que não há prova constituída de que a 

parte requerida foi intimada da dívida, assim, a extinção do feito é medida 

que se impõe, nos moldes do artigo 321, parágrafo único, e artigo 330, 

inciso IV, ambos do CPC/2015, senão vejamos: “Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 330. A petição inicial será 

indeferida quando: (...) IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 

321”. Logo, diante da omissão da parte autora, não comprovando a mora, 

a extinção é de rigor. Nesse sentido, o TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – ATOS E DILIGÊNCIAS – INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA PARA PROCEDER A EMENDA DA INICIAL – NÃO 

OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

A inobservância da determinação de emenda da petição inicial, no prazo 

legal, acarreta o seu indeferimento e, consequentemente, a extinção da 

demanda, sendo prescindível a intimação pessoal da parte autora para 

sanar a irregularidade. (N.U 1008509-18.2017.8.11.0003, CÂMARAS 
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ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 

19/12/2019)” grifei. No mais, cumpre ressaltar que a determinação de 

emenda a inicial observou o disposto no artigo 10, do CPC/2015. Posto 

isso e, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, 

ambos do CPC/2015, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, inciso I, do CPC/2015. CUSTAS pela parte autora. 

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

procedendo-se as baixas e anotações necessárias, observando-se, no 

tocante às custas devidas, o que dispõe a CNGC-MT. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. PARANAITÁ, 6 de abril de 2020. 

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 67121 Nr: 1032-44.2015.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Paes da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 Ante o exposto, constatada a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva, na modalidade propriamente dita, quanto à infração tipificada no 

artigo 147 do Código Penal, decreto a extinção da punibilidade de Rogério 

Paes da Conceição, qualificado nos autos, com fulcro no artigo 107, inciso 

IV, c.c. artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal, na forma do artigo 61 

do Código de Processo Penal. Como consequência, julgo extinto o feito, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE 

a presente decisão aos órgãos e instituições de praxe (Cartório 

Distribuidor, Institutos de Identificação Criminal, INFOSEG e à Delegacia de 

Polícia de onde proveio o respectivo procedimento inquisitorial), nos 

termos da CNGC, CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.Sem 

custas. Honorário já arbitrados (ref. 22).Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cumpra-se com 

eficiência o necessário.Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 62620 Nr: 1186-33.2013.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON ALECRIM NONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111

 Ante o exposto, constatada a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva, decreto a extinção da punibilidade de Jeferson Alecrin Nonato, 

qualificado nos autos, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 109, 

inciso IV e 115, todos do Código Penal, na forma do artigo 61 do Código de 

Processo Penal. Como consequência, julgo extinto o feito, com resolução 

de mérito.Após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE a presente decisão 

aos órgãos e instituições de praxe (Cartório Distribuidor, Institutos de 

Identificação Criminal, INFOSEG e à Delegacia de Polícia de onde proveio o 

respectivo procedimento inquisitorial), nos termos da CNGC, 

CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.Sem custas.Sem 

necessidade de intimação do acusado art. 1.387 da CNGC. Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público.Transitada em julgado 

esta sentença, ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 67131 Nr: 1041-06.2015.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN JHONE DE OLIVEIRA PINTO, RAFAEL 

BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONILSON RAIMUNDO 

MACHADO - OAB:11961, Leonilson Raimundo Machado - 

OAB:11961-A

 Ante o exposto, constatada a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva, na modalidade em perspectiva, decreto a extinção da punibilidade 

de Luan Jhone de Oliveira Pinto e Rafael Batista da Silva, qualificado nos 

autos, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 109, inciso IV e 115, 

todos do Código Penal, na forma do artigo 61 do Código de Processo 

Penal. Como consequência, julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito.Após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE a presente decisão aos 

órgãos e instituições de praxe (Cartório Distribuidor, Institutos de 

Identificação Criminal, INFOSEG e à Delegacia de Polícia de onde proveio o 

respectivo procedimento inquisitorial), nos termos da CNGC, 

CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.Sem custas.Sem 

necessidade de intimação do acusado art. 1.387 da CNGC. Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público.Transitada em julgado 

esta sentença, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83553 Nr: 2974-09.2018.811.0095

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Borges de Queiróz, VBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O, Valmir Travassos Ledo - OAB:OAB/MT 27514-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o defensor nomeado a retirar a certidão 

de honorários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65911 Nr: 403-70.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE OLIVEIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT nº16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar nos autos, sob pena de extinção, posto 

que decorreu o prazo de suspensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67103 Nr: 1018-60.2015.811.0095

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, CARMEM PINHEIRO FRATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROSA FRATEL (ESPOLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT nº16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do requerente para se manifestar, no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção dos autos, posto que decorreu o prazo 

de suspensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72730 Nr: 152-81.2017.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORENO DE JESUS REPRESENTACOES LTDA 

- ME , ANTONIO MORENO DE JESUS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 
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OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para o procurador do exequente para 

manifestar-se quanto ao resultado da pesquisa de ref. 46, no prazo de 30 

(trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81589 Nr: 1988-55.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Emanuelle Souza Ananias, Deisieli de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Ananias Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marciano Rocha dos Santos - 

OAB:12692-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista ao patrono do autor para manifestar-se quanto ao 

resultado da pesquisa de ref. 45, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 78593 Nr: 310-05.2018.811.0095

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTdDdCedA, LdCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de medida de providências ajuizada pelo Conselho Tutelar da 

Criança e Adolescente deste Município de Paranaíta-MT, visando a 

proteção integral da adolescente Girlane da Costa Macêdo.

Entre um ato e outro, manifestou-se a ilustre representante do Ministério 

Público, pugnando pelo arquivamento do feito.

Vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando minudentemente o feito, verifico assistir inteira razão ao 

Parquet, uma vez que a situação de risco que originou o presente 

procedimento não mais subsiste.

Destarte, acolho o requerimento do Ministério Público e JULGO EXTINTO o 

presente feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Oficie-se a equipe do Conselho Tutelar deste Município de Paranaíta-MT, 

dando-lhes ciência da presente sentença.

Sem custas.

Tão logo publicada a sentença, deve ser certificado o trânsito em julgado.

Após, ARQUIVAR os autos.

Publicar. Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000881-22.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR BEZERRA DE LUCENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000881-22.2019.8.11.0095. AUTOR(A): 

VALDIR BEZERRA DE LUCENA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Tendo 

em vista a improvável possibilidade de conciliação, DEIXO de designar a 

audiência preliminar prevista no art. 334, do CPC. CITE-SE a requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, e CONSIGNE-SE 

que, havendo interesse da requerida em conciliar, deverá indicar em 

preliminar de contestação. CONSIGNE-SE ainda que deverá a parte 

requerida se manifestar sobre os fatos aduzidos na inicial, eis que os não 

impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o 

disposto no art. 341 e 344, todos da Lei 13.105/15. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000261-10.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO ROCHA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO ROCHA DOS SANTOS OAB - MT12692/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000261-10.2019.8.11.0095. 

EXEQUENTE: MARCIANO ROCHA DOS SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO 

Considerando a superveniência do Provimento nº 20/2020-CM, de 1º de 

abril de 2020, reconsidero em parte a decisão anterior. O cálculo de 

liquidação do débito deverá ser realizado pelo Contador desta Comarca, 

por meio do Sistema SRP, na forma do Provimento nº 20/2020-CM, de 1º 

de abril de 2020. Os consectários legais de mora deverão seguir o que foi 

decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que não há 

mais suspensão nacional decorrente daquele feito. Realizados os 

cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o 

valor da execução, ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar 

ao montante que exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório 

deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme 

Provimento nº 20/2020-CM, de 1º de abril de 2020, e encaminhado via PJE 

ao ente devedor (art. 6º). Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a 

Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão 

para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o 

prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), 

contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado 

comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o 

ocorrido. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, levando-se em consideração a data em que o 

ente público foi cientificado da requisição, por meio do Sistema SRP. Com a 

juntada do cálculo da mora, conclusos para realização de sequestro do 

valor bruto atualizado, na forma do art. 8º do Provimento nº 20/2020-CM.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000066-25.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA RODRIGUES ARAGAO RUFATTO (EXECUTADO)

ANTONIO DOMINGO RUFATTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AARAO LINCOLN SICUTO OAB - MT0005091A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 1000066-25.2019.8.11.0095. 

EXEQUENTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. EXECUTADO: 

SELMA RODRIGUES ARAGAO RUFATTO, ANTONIO DOMINGO RUFATTO 

Vistos. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposto pelo 

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A em desfavor de SELMA 

RODRIGUES ARAGÃO RUFATTO e ANTÔNIO DOMINGO RUFATTO, todos 

qualificados nos autos. Entre um ato e outro, pugnaram pela homologação 

de acordo no ID. 27627702. Vieram-me os autos conclusos. É o relato do 

necessário. Fundamento. Decido. Considerando a manifestação de 

vontade das partes exarada conjuntamente, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial celebrado 

entre as partes e juntado ao ID. 27627702 dos autos, cujas cláusulas e 
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condições passam a fazer parte integrante da presente, uma vez que são 

elas maiores, capazes, estão bem representadas e os direitos em questão 

são disponíveis. Determino à secretaria da vara que proceda com o 

necessário para o levantamento mediante alvará judicial do valor 

depositado em juízo em favor da parte autora na conta bancária informada 

na petição de ID. 27627702. Em consequência, declaro EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, em caso de 

custas processuais remanescentes, esta ficará a cargo da parte 

executada. Sem condenação em honorários, tendo em vista que o acordo 

entabulado pelas partes, estabelece que cada parte arcara com os 

honorários de seus patronos. CERTIFICADO o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe, na forma da CNGC. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Paranaíta-MT, 17 de abril 

de 2020. Tibério de Lucena Batista Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-79.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO INACIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000151-79.2017.8.11.0095. REQUERENTE: PEDRO INACIO DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Ausente o relatório, com fulcro 

no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Compulsando os autos denoto 

que a parte autora, apesar de devidamente intimado, não compareceu à 

sessão de conciliação designada, consoante termo juntado na 

movimentação de ID n.º 13309695. Dispõe o artigo 51 da Lei nº 9.099/95: 

Art. 51- “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” No mesmo sentido preconiza o item 5.9.1, II, da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Registre-se que ao autor faltoso é imposto o dever de pagar as 

custas do processo, nos termos do item 5.9.1, II, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, podendo ser isento do pagamento das custas processuais 

somente se restar provado que a ausência decorreu de força maior, nos 

termos do artigo 51, § 2º da Lei nº 9.099/95. Diante do exposto, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do vigente Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e no item 5.9.1, II, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, em face do disposto no artigo 51, § 2º da Lei nº 9.099/95 e 

no item 5.9.1, II da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, procedendo-se de acordo com a CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento das custas processuais. Intime-se. Caso a parte 

autora não possua advogado constituído nos autos, é dispensada a 

intimação da parte, conforme enunciado nº 13 do XIV Encontro dos Juízes 

dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. 

PARANAITÁ, 19 de fevereiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO MARQUEZINI 

Juiz(a) de Direito

Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010169-65.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA KIIHL DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO E INVESTIMENTO DOS ESTADOS 

DO PARANA, SAO PAULO E RIO DE JANEIRO - CENTRAL SICREDI 

PR/SP/RJ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

965,64 (novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença ID 16136644. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas – gerar 

guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010180-94.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY SILVEIRA DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

965,64 (novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença ID 16136649. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas – gerar 

guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-19.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.052,30 (dois mil e cinquenta e dois reais e trinta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença ID 16136648. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas – gerar guia. Informo, 

ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser protocolada o 

comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, 
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para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010170-50.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA KIIHL DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO E INVESTIMENTO DOS ESTADOS 

DO PARANA, SAO PAULO E RIO DE JANEIRO - CENTRAL SICREDI 

PR/SP/RJ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

965,64 (novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença ID 16136641. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas – gerar 

guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010164-43.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA KIIHL DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO E INVESTIMENTO DOS ESTADOS 

DO PARANA, SAO PAULO E RIO DE JANEIRO - CENTRAL SICREDI 

PR/SP/RJ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

965,64 (novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença ID 18254512. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas – gerar 

guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-65.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JUNIOR DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.282,68 (um mil e duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença ID 16136427. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas – gerar 

guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-82.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY DE ARAUJO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

562,53 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), 

a que foi condenada nos termos da r. sentença ID 19211851. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 

149,13 (cento e quarenta e nove reais e treze centavos), para fins de guia 

de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista 

– custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-42.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY SILVEIRA DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO E INVESTIMENTO DOS ESTADOS 

DO PARANA, SAO PAULO E RIO DE JANEIRO - CENTRAL SICREDI 

PR/SP/RJ (REQUERIDO)

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

965,64 (novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença ID 18241631. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas – gerar 

guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-32.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON CARLOS MENDES FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))
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Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.052,30 (dois mil e cinquenta e dois reais e trinta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença ID 18254519. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas – gerar guia. Informo, 

ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser protocolada o 

comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, 

para as devidas baixas.

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000847-72.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. D. S. (REQUERENTE)

D. D. D. S. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO OAB - MT25647/O 

(ADVOGADO(A))

Gustavo Medeiros Araújo OAB - MT13068/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. N. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000847-72.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Guarda]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: 

Nome: DIANA LUZIA DA SILVA Endereço: Estrada Rural, S/N, Chácara 

Taboca, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 Nome: DENNIS DANIEL DA 

SILVA NERES Endereço: Estrada Rural, S/N, Chacara Taboca, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: CLODOALDO 

PEREIRA NERES Endereço: Rua Sândalo, S/N, Jardim Amazônia, 

PARANAITÁ - MT - CEP: 78590-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO 

PATRONO DO POLO ATIVO GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO DA DECISÃO 

ID 30903499 e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. PEDRA PRETA, 17 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000847-72.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. D. S. (REQUERENTE)

D. D. D. S. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO OAB - MT25647/O 

(ADVOGADO(A))

Gustavo Medeiros Araújo OAB - MT13068/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. N. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000847-72.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Guarda]->GUARDA (1420) POLO ATIVO: 

Nome: DIANA LUZIA DA SILVA Endereço: Estrada Rural, S/N, Chácara 

Taboca, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 Nome: DENNIS DANIEL DA 

SILVA NERES Endereço: Estrada Rural, S/N, Chacara Taboca, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: CLODOALDO 

PEREIRA NERES Endereço: Rua Sândalo, S/N, Jardim Amazônia, 

PARANAITÁ - MT - CEP: 78590-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA 

ADVOGADA Andiely Renata Teruel Deon OAB/MT nº 25647/O da Decisão 

ID 30903499 e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. PEDRA PRETA, 17 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000242-29.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

F. B. D. S. (REQUERENTE)

A. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO MACHADO CUSTODIO OAB - MT6435/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. H. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1000242-29.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) 

POLO ATIVO: Nome: ARIANE BARROS DE SOUZA Endereço: Rua Porto 

Murtinho, 338, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 Nome: FELIPE 
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BARROS DE SOUZA Endereço: RUA PORTO MURTINHO, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: WYSMAR 

HENRIQUE DE SOUZA Endereço: BR 364, JARDIM PRODOESTE, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO 

POLO ATIVO DA SENTENÇA ID 31046988 e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. PEDRA PRETA, 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001320-58.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO LIMA DEOLINDO (TESTEMUNHA)

ADAIR OLIVEIRA DE SOUSA (VÍTIMA)

LUIZ CARLOS VILLANI ALVES (TESTEMUNHA)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON NADALUTI DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS OAB - MT19872/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA VARA ÚNICA DE PEDRA PRETA Rua Oscar Soares, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1001320-58.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: 0,00 ESPÉCIE: [Furto]->AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(283) POLO ATIVO: Nome: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: Avenida Fernando Correia, 1049, 

Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 Nome: ADAIR OLIVEIRA DE 

SOUSA Endereço: Rua Major Otavio Pitaluga, s/n, Centro, PEDRA PRETA - 

MT - CEP: 78795-000 Nome: ALEXANDRO LIMA DEOLINDO Endereço: Rua 

São João, 196, Vila Goiás, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 Nome: 

LUIZ CARLOS VILLANI ALVES Endereço: OURO BRANCO, 0, LT 21 QD 13, 

TRES AMERICAS, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78736-070 POLO 

PASSIVO: Nome: MAICON NADALUTI DA SILVA Endereço: Rua deputado 

Oscar Soares, 220, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

Senhor(a) Advogado(a): A presente referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução Sala: Instrução e Julgamento Data: 

22/05/2020 Hora: 14h30min. PEDRA PRETA, 17 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000270-60.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TRIANGULO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - MG1623-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA DUARTE DA SILVA SOUZA (REU)

MARCIO APARECIDO DE SOUZA (REU)

M D DA SILVA SOUZA COMERCIO - ME (REU)

MARCIO APARECIDO DE SOUZA 80085652172 (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000270-60.2020.8.11.0022. AUTOR(A): BANCO 

TRIANGULO S/A REU: MARCIO APARECIDO DE SOUZA 80085652172, M D 

DA SILVA SOUZA COMERCIO - ME, MARILZA DUARTE DA SILVA SOUZA, 

MARCIO APARECIDO DE SOUZA Vistos etc. Analisando os autos, verifico 

que a parte autora não efetuou o recolhimento das custas processuais e 

não requereu a justiça gratuita. Desta feita, nos termos do artigo 321, do 

Código de Processo Civil, concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias, 

para sane a irregularidades acima apontadas, recolhendo as custas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem 

resolução de mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000254-09.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENY DA SILVA SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO CAMARGO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DESPACHO Processo: 1000254-09.2020.8.11.0022. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ROSENY DA SILVA SANTOS 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ADRIANO CAMARGO DOS SANTOS 

Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte autora não juntou 

comprovante de endereço atualizado em seu nome, nem comprovou a sua 

hipossuficiência de recursos financeiros para a concessão da gratuidade 

judiciária. Desta feita, nos termos do artigo 321, do Código de Processo 
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Civil, CONCEDO a parte autora o prazo de 15 (quinze) dias, para sanar os 

vícios apontados acima, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do 

feito sem resolução de mérito. Após decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venha-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000262-83.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA PEREIRA CARDOSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000262-83.2020.8.11.0022. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: SAMARA PEREIRA CARDOSO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA Vistos 

etc. Em consulta a pauta virtual de audiência desta Comarca, verifico que 

por um erro material da decisão proferida no ID 31284175, posto que na 

referida decisão a audiência foi designada para o dia 22/06/2020, 

enquanto que na pauta física a solenidade se encontra marcada para dia 

22/07/2020, às 10h20min. Desse modo, retifico a decisão retro, para sanar 

o erro material, fazendo constar que a audiência de conciliação está 

designada para o dia 22 de julho 2020, às 10h20min. No mais, cumpra-se 

as demais determinações exaradas no despacho retro. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000321-71.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLLYANA IASMYN ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000321-71.2020.8.11.0022. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: POLLYANA IASMYN ROCHA Vistos etc. 

Analisando os autos, verifico que a parte autora não efetuou o 

recolhimento das custas processuais. Desta feita, nos termos do artigo 

321, do Código de Processo Civil, concedo ao autor o prazo de 15 

(quinze) dias, para sane a irregularidades acima apontadas, recolhendo 

as custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do 

feito sem resolução de mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM CÍVEL

Processo Número: 1000394-43.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO 

(ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA (ORDENADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DESPACHO Processo: 1000394-43.2020.8.11.0022. ORDENANTE: 

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO ORDENADO: 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA Vistos etc. Recebo a presente 

carta de ordem, uma vez que, de acordo com os requisitos legais do artigo 

260 do CPC. Proceda-se com a intimação necessária, podendo a segunda 

via ou sua cópia da presente missiva, servir de mandado e contrafé. 

Cumpra-se conforme o deprecado. SIRVA o presente despacho 

excepcionalmente como mandado de intimação. AUTORIZO que o 

encaminhamento do MANDADO DE INTIMAÇÃO seja realizado por malote 

e/ou e-mail funcional. Após o cumprimento, baixem e devolva-se com as 

nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45991 Nr: 1433-05.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorvalina da Silva, Divino da Silva, Adair da Silva, Divina 

Cilair da Silva Brandão, Marli da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT/12.208-A

 Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo os 

assistentes técnicos de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer.Cumpra-se, expedindo o necessário.As 

providências.Pedra Preta-MT, 19 de março de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45993 Nr: 1434-87.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Delmina da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691-A, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 Visto etc.

Trata-se de liquidação de sentença ajuizada por Josefa Delmina da Silva 

Souza em desfavor de Banco do Brasil, ambos qualificados nos autos.

A decisão de ref. 34 determinou que a autora adequasse o rito do 

processo para liquidação de sentença.

Instado, a autora peticionou em ref.43, postulando pela liquidação pelo 

procedimento comum.

O despacho de ref.46 suspendeu o trâmite do processo de acordo com a 

decisão do relator proferida no Recurso Extraordinário n. 632.212/SP.

A autora peticionou em ref. 51 pleiteou o prosseguimento do feito, ante a 

desafetação do recurso de acordo com nova decisão proferida pelo 

ministro relator do referido recurso.

Eis o sucinto relatório.

Fundamento. Decido.

Analisando os autos, verifica-se que a parte autora requer a liquidação de 

sentença coletiva em face do Banco do Brasil, proferida na Ação Civil 

Pública n. 16.798-9/98 promovida pelo IDEC.

É impositiva a conclusão de que a liquidação é um mecanismo preparatório 

da execução, tornando-se, atualmente, mero procedimento antecedente 

lógico ao cumprimento da sentença, com rito expedito e simplificado, 

desenvolvido no mesmo processo em que proferida a decisão de mérito 

condenatória ao pagamento de quantia, e onde terá assento, também, a 

fase executiva.

A autora juntou à fls. 212, em ref. 43 o extrato bancário, comprovando que 

possuía saldo na conta poupança junto ao Banco do Brasil no mês e 

janeiro de 1989, demonstrando possui legitimidade a pleitear o direito 

reconhecido na Ação Civil Pública supramencionada, ou seja, para incluir o 

índice de 42,76 no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas 

de poupança em janeiro de 1989.

Deste modo, a presente liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 

509, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:
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“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I – Por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado 

pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação”.

Indiscutível que o caso dos autos, demanda liquidação por arbitramento, 

haja vista a natureza do objeto da liquidação, qual seja, resta a apuração 

da exata quantia devida pelo executado em favor do exequente a título 

reajuste dos valores depositados nas contas poupanças com ela mantida 

em janeiro de 1989, referente ao índice de 42,72%.

Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 43 formulado pelo exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e 

demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na 

forma definida na sentença.

Somente após a juntada dos referidos documentos e verificada a 

impossibilidade de julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito 

para o caso.

Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual 

ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação.

Consigno que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

As providências.

Pedra Preta-MT, 19 de março de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46004 Nr: 1437-42.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Luiz Tosta Berêta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691-A

 Visto etc.

Trata-se de liquidação de sentença ajuizada por Jorge Luiz Tosta Berêta 

em desfavor de Banco do Brasil, ambos qualificados nos autos.

A decisão de ref. 34 determinou que o autor adequasse o rito do processo 

para liquidação de sentença.

Instado, o autor peticionou em ref.45, postulando pela liquidação pelo 

procedimento comum.

O despacho de ref.48 suspendeu o trâmite do processo de acordo com a 

decisão do relator proferida no Recurso Extraordinário n. 632.212/SP.

O autor peticionou em ref. 53 pleiteou o prosseguimento do feito, ante a 

desafetação do recurso de acordo com nova decisão proferida pelo 

ministro relator do referido recurso.

Eis o sucinto relatório.

Fundamento. Decido.

Analisando os autos, verifica-se que a parte autora requer a liquidação de 

sentença coletiva em face do Banco do Brasil, proferida na Ação Civil 

Pública n. 16.798-9/98 promovida pelo IDEC.

É impositiva a conclusão de que a liquidação é um mecanismo preparatório 

da execução, tornando-se, atualmente, mero procedimento antecedente 

lógico ao cumprimento da sentença, com rito expedito e simplificado, 

desenvolvido no mesmo processo em que proferida a decisão de mérito 

condenatória ao pagamento de quantia, e onde terá assento, também, a 

fase executiva.

A autora juntou à fls. 206, em ref. 45 o extrato bancário, comprovando que 

possuía saldo na conta poupança junto ao Banco do Brasil no mês e 

janeiro de 1989, demonstrando possui legitimidade a pleitear o direito 

reconhecido na Ação Civil Pública supramencionada, ou seja, para incluir o 

índice de 42,76 no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas 

de poupança em janeiro de 1989.

Deste modo, a presente liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 

509, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I – Por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado 

pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação”.

Indiscutível que o caso dos autos, demanda liquidação por arbitramento, 

haja vista a natureza do objeto da liquidação, qual seja, resta a apuração 

da exata quantia devida pelo executado em favor do exequente a título 

reajuste dos valores depositados nas contas poupanças com ela mantida 

em janeiro de 1989, referente ao índice de 42,72%.

Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 45 formulado pelo exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e 

demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na 

forma definida na sentença.

Somente após a juntada dos referidos documentos e verificada a 

impossibilidade de julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito 

para o caso.

Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual 

ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação.

Consigno que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

As providências.

Pedra Preta-MT, 19 de março de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46014 Nr: 1444-34.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonidis Borges de Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT/19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo os 

assistentes técnicos de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer.Cumpra-se, expedindo o necessário.As 

providências.Pedra Preta-MT, 19 de março de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46015 Nr: 1445-19.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Fernando dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A

 Visto etc.

Trata-se de liquidação de sentença ajuizada por Luiz Fernando dos 

Santos em desfavor de Banco do Brasil, ambos qualificados nos autos.

A decisão de ref. 34 determinou que o autor adequasse o rito do processo 

para liquidação de sentença.

Instado, o autor peticionou em ref.43, postulando pela liquidação pelo 

procedimento comum.

O despacho de ref.46 suspendeu o trâmite do processo de acordo com a 

decisão do relator proferida no Recurso Extraordinário n. 632.212/SP.
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O autor peticionou em ref. 51 pleiteou o prosseguimento do feito, ante a 

desafetação do recurso de acordo com nova decisão proferida pelo 

ministro relator do referido recurso.

Eis o sucinto relatório.

Fundamento. Decido.

Analisando os autos, verifica-se que a parte autora requer a liquidação de 

sentença coletiva em face do Banco do Brasil, proferida na Ação Civil 

Pública n. 16.798-9/98 promovida pelo IDEC.

É impositiva a conclusão de que a liquidação é um mecanismo preparatório 

da execução, tornando-se, atualmente, mero procedimento antecedente 

lógico ao cumprimento da sentença, com rito expedito e simplificado, 

desenvolvido no mesmo processo em que proferida a decisão de mérito 

condenatória ao pagamento de quantia, e onde terá assento, também, a 

fase executiva.

O autor juntou à fls. 239, em ref. 43 o extrato bancário, comprovando que 

possuía saldo na conta poupança junto ao Banco do Brasil no mês e 

janeiro de 1989, demonstrando possui legitimidade a pleitear o direito 

reconhecido na Ação Civil Pública supramencionada, ou seja, para incluir o 

índice de 42,76 no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas 

de poupança em janeiro de 1989.

Deste modo, a presente liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 

509, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I – Por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado 

pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação”.

Indiscutível que o caso dos autos, demanda liquidação por arbitramento, 

haja vista a natureza do objeto da liquidação, qual seja, resta a apuração 

da exata quantia devida pelo executado em favor do exequente a título 

reajuste dos valores depositados nas contas poupanças com ela mantida 

em janeiro de 1989, referente ao índice de 42,72%.

Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 45 formulado pelo exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e 

demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na 

forma definida na sentença.

Somente após a juntada dos referidos documentos e verificada a 

impossibilidade de julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito 

para o caso.

Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual 

ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação.

Consigno que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

As providências.

Pedra Preta-MT, 19 de março de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46016 Nr: 1446-04.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Okazaki Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A

 Visto etc.

Trata-se de liquidação de sentença ajuizada por Márcio Okazaki Amorim 

em desfavor de Banco do Brasil, ambos qualificados nos autos.

A decisão de ref. 33 determinou que o autor adequasse o rito do processo 

para liquidação de sentença.

Instado, o autor peticionou em ref.42, postulando pela liquidação pelo 

procedimento comum.

O despacho de ref. 45 suspendeu o trâmite do processo de acordo com a 

decisão do relator proferida no Recurso Extraordinário n. 632.212/SP.

O autor peticionou em ref. 50 pleiteou o prosseguimento do feito, ante a 

desafetação do recurso de acordo com nova decisão proferida pelo 

ministro relator do referido recurso.

Eis o sucinto relatório.

Fundamento. Decido.

Analisando os autos, verifica-se que a parte autora requer a liquidação de 

sentença coletiva em face do Banco do Brasil, proferida na Ação Civil 

Pública n. 16.798-9/98 promovida pelo IDEC.

É impositiva a conclusão de que a liquidação é um mecanismo preparatório 

da execução, tornando-se, atualmente, mero procedimento antecedente 

lógico ao cumprimento da sentença, com rito expedito e simplificado, 

desenvolvido no mesmo processo em que proferida a decisão de mérito 

condenatória ao pagamento de quantia, e onde terá assento, também, a 

fase executiva.

A autora juntou à fls. 220, em ref. 42 o extrato bancário, comprovando que 

possuía saldo na conta poupança junto ao Banco do Brasil no mês e 

janeiro de 1989, demonstrando possui legitimidade a pleitear o direito 

reconhecido na Ação Civil Pública supramencionada, ou seja, para incluir o 

índice de 42,76 no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas 

de poupança em janeiro de 1989.

Deste modo, a presente liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 

509, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I – Por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado 

pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação”.

Indiscutível que o caso dos autos, demanda liquidação por arbitramento, 

haja vista a natureza do objeto da liquidação, qual seja, resta a apuração 

da exata quantia devida pelo executado em favor do exequente a título 

reajuste dos valores depositados nas contas poupanças com ela mantida 

em janeiro de 1989, referente ao índice de 42,72%.

Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 45 formulado pelo exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e 

demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na 

forma definida na sentença.

Somente após a juntada dos referidos documentos e verificada a 

impossibilidade de julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito 

para o caso.

Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual 

ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação.

Consigno que existindo a possibilidade de acordo, manifestando-se 

qualquer das partes pela audiência de conciliação, está poderá ser 

designada a qualquer momento, nada impedindo a sua realização durante 

o processamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

As providências.

Pedra Preta-MT, 19 de março de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46156 Nr: 1520-58.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heitor Antonio Polga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691-A

 Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo os 

assistentes técnicos de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer.Cumpra-se, expedindo o necessário.As 

providências.Pedra Preta-MT, 19 de março de 2020.Márcio Rogério 
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MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46200 Nr: 1539-64.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oripes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT/19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo os 

assistentes técnicos de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer.Cumpra-se, expedindo o necessário.As 

providências.Pedra Preta-MT, 19 de março de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45990 Nr: 1432-20.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Holderigi Tonin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT/12.208-A

 Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo os 

assistentes técnicos de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer.Cumpra-se, expedindo o necessário.As 

providências.Pedra Preta-MT, 19 de março de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46172 Nr: 1535-27.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nirça Borges Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT/12.208-A

 Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo os 

assistentes técnicos de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer.Cumpra-se, expedindo o necessário.As 

providências.Pedra Preta-MT, 19 de março de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000382-29.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1000382-29.2020.8.11.0022. REQUERENTE: 

VALDECI RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de 

pedido de cumprimento de sentença formulada por Valdeci Ribeiro da Silva 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, requerendo a 

citação do executado para efetuar o pagamento do débito nos termos do 

artigo 535 do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 535 do 

Código de Processo Civil, intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social 

para, querendo, impugne a execução no prazo de 30 (trinta) dias. 

Havendo impugnação, intime-se a parte exequente para que se manifeste 

a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida. Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar 

qualquer irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o 

por homologado. Em seguida, com relação ao crédito do autor, 

considerando que o valor é superior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

determino que seja requisitado o pagamento da autora por intermédio do 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 

535, §3º, inciso I, expedindo-se o Precatório conforme disposto no artigo 

8º da Resolução nº 405 do Conselho da Justiça Federal. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000298-28.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAN CAROLINA MELO CAMPOS OAB - SP191784 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000298-28.2020.8.11.0022. AUTOR(A): MARIA 

LOURDES DOS SANTOS REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Trata-se de ação Revisional 

de Contrato c/c Consignação em Pagamento com pedido de tutela de 

urgência, ingressada por MARIA LOURDES DOS SANTOS em desfavor de 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

devidamente qualificados nos autos. Narra a autora na petição inicial, em 

síntese, que celebrou um contrato de empréstimo para a aquisição de um 

veículo, conforme documento anexo a inicial. Alega que a taxa de juros 

acordada foi superior a taxas permitidas pelo banco central, pactuado em 

48 parcelas de R$ 600,99 (seiscentos reais e noventa e nove centavos) 

totalizando um saldo devedor de R$ 28.847,52 (vinte e oito mil oitocentos e 

quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), motivo pelo qual, 

pleiteia que seja feita a revisão do contrato de financiamento para que seja 

expurgada do financiamento a capitalização diária/mensal dos juros 

remuneratórios, bem como das práticas consideradas ilegais, 

compensando os valores pagos a maior nas prestações, em razão da 

capitalização. Aduz que na contratação do financiamento junto à 

instituição financeira requerida, foram cobrados juros mensais conforme 

consta do item CUSTO EFETIVO TOTAL – CET do contrato de 

financiamento, no entanto, da análise do valor cobrado a título de juros 

mensais, constata-se que vem sendo cobrado pela requerida é bem 

superior aos juros contratados, ou seja, levando em conta o valor de juros 

a autora sente-se lesada em continuar pagando o valor extorsivo e ilegal 

de juros praticados pelo requerido. Por tais razões, ante as ilegalidades 

acima narradas a autora requer a concessão da tutela de urgência 

antecipada para determinar a requerida se abstenha de incluir o nome e o 

número de inscrição de CPF/MF da autora nos cadastros de inadimplentes 

em quaisquer dos órgãos de restrições de crédito ou banco de dados de 

informações sobre negativação creditícia e, caso tenha ocorrido qualquer 

lançamento de restrição creditícia, providencie a sua imediata retirada, 

bem como requer seja autorizado a parte autora deposite em juízo as 

parcelas incontroversa que entende como devido. Juntou documentos. 

Vieram-me os autos conclusos. EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial. Concedo a requerente os benefícios da 

assistência judiciária prevista na Lei nº 1.060/50. Poderá, entretanto, este 
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Juízo revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pelo necessitado, nos 

termos do artigo 8º da referida Lei. Da análise do pleito formulado, no que 

se refere à tutela de urgência antecipada pleiteada, entendo que deve ser 

indeferida, pelos fundamentos em que passo a expor. Como se sabe, a 

concessão da tutela provisória antecipada é o adiantamento da decisão de 

mérito, sendo somente admissível quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil ao processo (art. 300, do CPC), o que se permite, em caráter 

liminar, a execução de alguma prestação que haveria, normalmente, de ser 

realizada depois de proferida a sentença. Analisando os autos, logo não 

se mostra possível o deferimento da tutela provisória de urgência 

antecipada, pois não se vislumbra a presença de nenhum dos requisitos 

elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida, pois não houve a demonstração de que a irresignação contra a 

cobrança indevida se funda na aparência do bom direito, podendo lhe 

causar receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, 

entendo que os supostos vícios nos contratos de empréstimos firmados 

pelo autor apontados na inicial, não se apresentam de forma inequívoca, 

inexistindo, ainda, qualquer prova de que os valores das tarifas são 

abusivos e superiores ao usualmente cobrado para operações similares. 

Com relação a cobrança dos juros, o entendimento que prevalece no C. 

Superior Tribunal de Justiça é o de que, em se tratando de negócios 

jurídicos bancários, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação 

dos juros remuneratórios estipulada na Lei de usura, permitindo a 

cobrança de juros acima 12% ao ano. Nesse sentido, o seguinte julgado 

do C. Superior Tribunal de Justiça: “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM 

PACTO DE ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Recurso especial. As 

instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros 

remuneratórios estipulada na Lei de usura (decreto n. 22.626/33), e a 

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, 

não indica abusividade. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.213.676; 

Proc. 2010/0179728-4; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; 

DJE 25/08/2016)” Por outro lado, o STJ, quando do julgamento do REsp. 

1.061.530-RS, realizado sob a ótica dos recursos repetitivos, firmou 

orientação jurisprudencial no sentido de que a taxa de juros 

remuneratórios somente poderia, dependendo do caso específico, ser 

considerada abusiva, se ultrapassasse de forma expressiva a média de 

mercado, o que o autor não conseguiu demonstra para ensejar o 

deferimento da medida de urgência liminarmente. O que se tem como certo 

até o momento é que o contrato foi livremente pactuado entre as partes, 

devendo, pois, ser cumprido nos exatos termos estabelecidos, até que 

eventuais abusividades sejam declaradas pelo Poder Judiciário. O pedido 

de depósito do valor incontroverso das parcelas contratuais em sede de 

tutela provisória vai de encontro ao disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 330 

do Código de Processo Civil, “in verbis”: “§ 2º Nas ações que tenham por 

objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento 

ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar 

na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. § 3º Na 

hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados.” Assim, pelo que se extrai da simples leitura do 

artigo acima, este não menciona o vocábulo depósito, e sim exige a 

continuação do pagamento diretamente ao credor, no tempo e 

principalmente modo contratado. Ou seja, partindo da premissa de que o 

modo integra os requisitos do pagamento, o deferimento do depósito 

judicial da parcela incontroversa neste tipo de ação encontra atualmente 

inafastável óbice legal, vez que implicaria em recebimento por forma 

diversa daquela avençada entre as partes. Neste sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PEDIDO DE 

DEPÓSITO DAS PARCELAS VINCEDAS - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

PREVISTOS NO ARTIGO 273 DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO 

AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. A pretensão do depósito do valor 

do pactuado, não é autorizada, uma vez que o § 1º do art. 285-B do 

Código de Processo Civil determina que o valor incontroverso do débito 

deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados Para a 

concessão de tutela antecipada é imprescindível o preenchimento dos 

requisitos elencados no art. 273 do CPC. Inexistindo prova inequívoca das 

alegações, é prematura a concessão da tutela antecipada. (AI 

71514/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016)” Portanto, 

nesta fase processual, necessário se torna a apresentação do 

contraditório com a dilação probatória para apuração dos fatos alegados. 

A jurisprudência é assente neste sentido, senão vejamos: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA - PEDIDO DE DEPÓSITO DAS PARCELAS DE VALOR 

INCONTROVERSO - EXCLUSÃO E/OU NÃO INCLUSÃO DO NOME DO 

DEVEDOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 285-B CPC - AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO 

– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Consoante disposto no 

artigo 285-B, §1º, do CPC, incluído pela Lei n 12.810/2013: “Art. 285-B. (...) 

§ 1º O valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo 

contratados”. Inexistindo demonstração da verossimilhança das 

alegações, notadamente quanto à alegada ilegalidade das cláusulas 

contratuais de financiamento, impõe-se a obrigatoriedade de honrar o 

contratado, de modo que a pretensão do depósito do valor menor que o 

pactuado não elide a mora, tampouco possui o condão de abster a 

inserção dos dados do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, 

muito menos a manutenção na posse do veículo. (AI 83867/2015, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

26/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016)” Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil, e por tudo que dos autos 

consta, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado pela autora. 

Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em observância 

ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 29 de julho de 

2020, às 09h20min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa 

comarca. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer 

a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de advogado. 

Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex. Deverá constar no ato de intimação do autor 

e de citação da parte requerida que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) da audiência de conciliação 

designada. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000278-37.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000278-37.2020.8.11.0022. REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: ELIANE ALVES DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão com Pedido de Liminar, proposta por BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor de ELIANE 

ALVES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos. O requerente 

alega, em síntese, que firmou com o requerido um contrato de 

financiamento, garantido por alienação fiduciária, sendo-lhe oferecido o 

veículo, descrito na exordial, tornando-se depositário do bem. Informa, 

ainda que o requerido não cumpriu com suas obrigações e está 

inadimplente com o pagamento das parcelas vencidas a partir de 
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11/09/2019, razão pela qual requer a busca e apreensão do veículo acima 

mencionado. A inicial veio instruída com documentos. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação 

de Busca e Apreensão com pedido de liminar com base no Decreto-Lei 

911/69. Analisando a exordial, é possível aferir que o autor requer a 

busca e apreensão liminar do bem nela descrito. Pretende ainda, seja o 

demandado citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar o valor 

integral da dívida, devidamente acrescida das custas e honorários 

advocatícios e, no prazo de 15 (Quinze) dias, oferecer sua defesa. Com 

efeito, não há dúvidas de que o pedido de busca e apreensão liminar deve 

ser deferido, porquanto comprovados todos os pressupostos necessários 

para tanto, nos termos daquilo que prescreve o Decrete Lei nº 911/69, 

modificado pela Lei nº 10.931/2004. Observo que o requerente enviou 

notificação extrajudicial ao requerido e o protesto, constituindo em mora o 

devedor. Provada a mora e estando presentes os requisitos cautelares 

bem como os do art. 3º do Decreto Lei 911/69, DEFIRO, pois, liminarmente, 

o pedido de busca e apreensão do bem descrito na inicial, devendo o 

requerido entregar os documentos do veículo, razão pela qual determino a 

expedição de mandado de busca e apreensão no endereço da parte 

demandada. Expeça-se o mandado de busca e apreensão, o qual deverá 

ser cumprido pelo Oficial de Justiça no endereço do requerido descrito na 

exordial. Deposite-se o bem em mãos do representante legal nomeado pela 

parte requerente com o compromisso do encargo de fiel depositário, 

sendo a retirada do veículo desta Comarca, sob a responsabilidade legal 

do fiel depositário. Executada a liminar, cite-se a parte requerida para o 

pagamento da dívida no prazo de 05 (cinco) dias, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69 dada pela Lei 10.931/04, 

e/ou querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Defiro os benefícios do art. 212 § 2º do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000283-59.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1000283-59.2020.8.11.0022. REQUERENTE: A. 

L. S. Vistos etc. Concedo a requerente os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos 

do Código de Processo Civil, recebo a petição inicial. Oficie-se o Banco do 

Brasil S.A para informar a existência de valores na conta do falecido 

Joaquim José de Santana (agência 2423-6, conta corrente 10592-9), bem 

como apresente extrato bancário da referida conta. Abra-se vistas dos 

autos a representante do Ministério Público para se manifestar no feito. 

Após a manifestação do respectivo banco e da representante do 

Ministério Público, venham-me os autos conclusos deliberação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000314-79.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIO ILARIO DE AYRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MUHL OAB - MT25518/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KASSIO ONILUARB RODRIGUES ROCHA (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000314-79.2020.8.11.0022. AUTOR(A): EDIVANIO 

ILARIO DE AYRES REU: KASSIO ONILUARB RODRIGUES ROCHA Vistos 

etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulado com pedido 

reparação por danos materiais com pedido de tutela de urgência cautelar, 

interposta por EDIVANIO ILARIO DE AYRES em face de KASSIO 

ONILUARB RODRIGUES ROCHA, devidamente qualificados nos autos. O 

autor atribuiu ao valor da causa a importância de R$ 102.025,00 (cento e 

dois mil e vinte e cinco reais), requerendo a gratuidade da justiça gratuita. 

Pois bem. Conforme se extrai da petição inicial, o requerente declarou que 

firmou uma compra e venda com requerido de 100 (cem) cabeças 

bovinos, pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), juntando os 

comprovantes de transferência dessas quantias. Ademais, declarou o 

autor que é corretor, nessa condição, labora na atividade de compra, 

venda e revenda de bovinos. Desse feita, verifica-se que o autor possui 

capital para realizar negócio envolvendo quantia alta em dinheiro, assim, 

entendo que neste caso faz presumir que o requerente não se enquadra 

na qualidade de pessoa hipossuficiente. Não pode este juízo se limitar tão 

somente ao pedido de justiça gratuita, pois em que pese o Código de 

Processo Civil trazer a presunção de hipossuficiência da pessoa física, 

nossa Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LXXIV, estabelece que 

sua hipossuficiência deva ser comprovada, senão vejamos: “Art. 5º 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita AOS QUE COMPROVAREM 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS;” Sendo assim, a presunção de 

hipossuficiência não é absoluta, devendo o Juízo observar todos os 

elementos que circundam a ação. Neste sentido: “TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DE MATO GROSSO TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS PETIÇÃO 

(1727) Nº 1007514-14.2017.8.11.0000 REQUERENTE: VALERIA 

APARECIDA CASTILHO REQUERIDO: VALCIR DONATO EMENTA AGRAVO 

INTERNO – QUEIXA-CRIME – DIFAMAÇÃO – PRETENSÃO À JUSTIÇA 

GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA 

AFASTADA – ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES A 

DESCARACTERIZAR A HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.A 

declaração de pobreza goza de presunção relativa, cabendo ao 

magistrado indeferir a assistência judiciária gratuita quando o conjunto 

fático-probatório revela situação econômica incompatível com a alegada 

hipossuficiência. (PETIÇÃO ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, TURMA DE 

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/10/2017, Publicado no 

DJE 06/10/2017). Desta feita, verifico que o autor não faz jus a concessão 

do benefício da justiça gratuita, pois há nos autos elementos que 

demonstram que a requerente possui recursos financeiros para arcar com 

as custas e despesas processuais, afastando a presunção a que dispõe 

o artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil. Deste modo, nos termos dos 

artigos 98, “caput”, e 321, ambos do Código de Processo Civil, concedo ao 

autor o prazo de 15 (quinze) dias, para efetuar o pagamento das custas 

processuais, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito. 

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

Providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000389-21.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE SOUZA CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1000389-21.2020.8.11.0022. EXEQUENTE: 

ADRIANA DE SOUZA CARDOSO EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de pedido de cumprimento de 

sentença formulada por Adriana de Souza Cardoso em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, requerendo a citação do executado 

para efetuar o pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social para, querendo, impugne a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias. Havendo impugnação, intime-se a 

parte exequente para que se manifeste a respeito, no prazo de 05 (cinco) 
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dias, vindo-me os autos conclusos em seguida. Caso contrário, se não 

houver impugnação e por não verificar qualquer irregularidade no 

demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por homologado. Em seguida, 

com relação ao crédito da autora, considerando que o valor é superior a 

60 (sessenta) salários mínimos, determino que seja requisitado o 

pagamento da autora por intermédio do Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, inciso I, expedindo-se 

o Precatório conforme disposto no artigo 8º da Resolução nº 405 do 

Conselho da Justiça Federal. Quanto ao crédito dos honorários 

advocatícios, considerando que o valor do crédito é inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que 

possibilita a Requisição de Pequeno Valor (RPV), a teor do art. 3º, §1º, da 

Resolução nº 405 do Conselho da Justiça Federal, de 9/6/2006, neste 

caso, proceda-se a requisição de pequeno valor – RPV - ao Presidente do 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme preceituado no 

artigo 8º da referida resolução. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000300-95.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo:  1000300-95 .2020.8 .11 .0022 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DENIVAN BALEEIRO BONADIO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil. Concedo ao autor a assistência judiciária gratuita. Após, nos termos 

do artigo 535 do Código de Processo Civil, intime-se o Estado do Mato 

Grosso para, querendo, impugne a execução no prazo de 30 (trinta) dias. 

Havendo impugnação, intimem-se a parte exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida. Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar 

qualquer irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o 

por homologado. Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de 

liquidação do débito, instruindo a solicitação com os documentos dispostos 

no §1º do referido artigo. Após, com o cálculo acostado aos autos, nos 

termos dos artigos 4º e 5º, ambos do referido provimento e artigo 535, 

§3º, inciso II, do CPC, expeça-se o ofício requisitório do pagamento do 

RPV, fazendo-se o pagamento em até 02 (dois) meses, contado da 

entrega da requisição, sob pena de sequestro, caso não faça o 

pagamento dentro do prazo supra (art. 6º - Provimento 11/2017-CM). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000344-17.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE LUZINI DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE LUZINI DOS REIS OAB - MT21712/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1000344-17.2020.8.11.0022. EXEQUENTE: 

DANIELE LUZINI DOS REIS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em 

face do Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para 

efetuar o pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias. Havendo impugnação, intimem-se a exequente 

para se manifeste a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os 

autos conclusos em seguida. Caso contrário, se não houver impugnação e 

por não verificar qualquer irregularidade no demonstrativo discriminado do 

crédito, dou-o por homologado. Nos termos do artigo 3º do Provimento 

20/2020-CM do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determino a 

remessa dos autos à Contadoria deste juízo para a atualização do cálculo 

do crédito. Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos 

artigos 5º, 6º e 7º , todos do Provimento 20/2020-CM e artigo 535, §3º, 

inciso II, do CPC, expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, 

fazendo-se o pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da 

requisição, sob pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do 

prazo supra (art. 8º - Provimento 20/2020-CM). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000279-22.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MOREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA OAB - MT25589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENALDO SANTOS ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000279-22.2020.8.11.0022. REQUERENTE: MARCIA 

MOREIRA DE ALMEIDA REQUERIDO: RENALDO SANTOS ARAUJO Vistos 

etc. Trata-se de Ação Divórcio Litigioso cumulada com pedido de alimentos 

e partilha de bens, ingressada por MÁRCIA MOREIRA DE ALMEIDA em 

desfavor de RENALDO SANTOS ARAÚJO, devidamente qualificados nos 

autos. Relata que as partes contraíram núpcias na data 02/09/2016, sob 

regime de Comunhão Universal de Bens, conforme certidão de casamento 

anexa, apesar do registrarem o casamento somente no ano de 2016, as 

partes mantinham relacionamento desde o ano de 2004 conforme escritura 

de união estável anexa. Alega que há aproximadamente um ano o casal se 

separou. Sustenta a autora que a pretensão da concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela para arbitrar alimentos provisórios, 

alegando que tem a real necessidade de alimentos, pois esta, se encontra 

desempregada, sobrevivendo com auxílio dos filhos, anexa-se 

comprovante do extrato bancário da conta da requerente para maior lastro 

probatório, e o requerido possui excelente condição financeira. Por tais 

razões, requer a concessão da tutela de urgência para alimentos 

provisórios em favor da requerente. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Concedo a requerente os 

benefícios da assistência judiciária prevista na Lei nº 1.060/50. Poderá, 

entretanto, este Juízo revogar essa concessão em qualquer fase do 

processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pelo 

necessitado, nos termos do artigo 8º da referida Lei. Processe-se em 

segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319, assim como do artigo 320 do Código de processo Civil. O artigo 

1694 do Código Civil reza que “Podem os parentes, os cônjuges ou 

companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para 

viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para 

atender às necessidades de sua educação”. Conforme consta também no 

artigo 1704 “Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a 

necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante 

pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na 

ação de separação judicial”. No entanto, é imprescindível a prova 

inequívoca da possibilidade econômica do alimentante e da efetiva 

necessidade da alimentanda. Dá análise os documentos anexos a 

exordial, em juízo de cognição sumária, com relação a necessidade, a 

autora não conseguiu demonstrar que durante o período de união estável 

e o casamento com o requerido se dedicava integralmente e 

exclusivamente aos cuidados com os filhos e às atividades do lar, de 

modo que que se encontra incapaz para o exercício de qualquer atividade 

remunerada ou momentaneamente impossibilitada de se inserir no mercado 

de trabalho, ainda que tenha eventualmente dependido financeiramente do 
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agravado durante todo o período da alegada união estável. Ademais, a 

própria autora alega na petição inicial que se separou do requerido a mais 

de um ano, ajuizando a presente ação apenas este transcurso de tempo, 

evidenciando que a requerente, por meios outros, manteve o seu sustento 

e sobrevivência por todo esse período. Ainda não vislumbro nos autos 

nenhum documento que ateste a incapacidade laboral, física ou cognitiva 

da requerente para exercer qualquer atividade laborativa, não tendo ela, 

ao instruir o pedido e a exordial, comprovado a necessidade de receber 

pensão alimentícia até que se reestruture financeiramente para viver sua 

nova realidade. Diante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de fixação dos alimentos provisórios 

pleiteados pela parte autora. Versando a causa sobre direitos que 

admitem transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, 

inciso V e 334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 29 de julho de 2020, às 08h20min, a ser realizada 

no núcleo de conciliação dessa comarca. Cite-se a parte requerida, com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 

334 do CPC, para comparecer a audiência de conciliação, devidamente 

acompanhado de advogado. Cientifique a parte requerida de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 

expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex. Deverá 

constar no ato de intimação do autor e de citação da parte requerida que o 

não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000358-98.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

WESLAYNE NAYARA DE SOUZA TAVARES (IMPETRANTE)

VALERIA GONCALVES NASCIMENTO ALVES (IMPETRANTE)

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENAL PEREIRA BRITO (AUTORIDADE COATORA)

MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - MT (IMPETRADO)

JUVENAL PEREIRA BRITO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000358-98.2020.8.11.0022. IMPETRANTE: WESLAYNE 

NAYARA DE SOUZA TAVARES, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, 

VALERIA GONCALVES NASCIMENTO ALVES IMPETRADO: MUNICIPIO DE 

PEDRA PRETA - MT, JUVENAL PEREIRA BRITO AUTORIDADE COATORA: 

JUVENAL PEREIRA BRITO Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por WESLAYNE NAYARA DE SOUZA TAVARES, MARIA 

APARECIDA DOS SANTOS, VALÉRIA GONÇALVES NASCIMENTO ALVES 

contra ato de JUVENAL PEREIRA BRITO, Prefeito Municipal de Pedra 

Preta-MT, todos qualificados nos autos. Narram as impetrantes, em 

síntese, que participou do concurso público Edital n. 001/2016 para 

provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para cargos 

públicos de provimento efetivo da Prefeitura de Pedra Preta/MT, para o 

cargo de professor infantil e de ensino fundamental concorrendo a vaga a 

“sede”, sendo que foram ofertadas 01 vaga para a sede do município, 05 

vagas para Vila Garça Branca e 02 Vagas para São José do Planalto. 

Posteriormente, foi divulgado o resultado do certame, sendo que a 1ª 

impetrante obteve a 12ª posição, a 2ª impetrante obteve a 8ª posição e a 

3ª impetrante obteve a 14ª posição na classificação final, conforme 

resultado da classificação. O Edital de Encerramento do concurso foi 

publicado em 29 de abril de 2016 com validade por dois anos, o qual 

publicou a lista final dos candidatos aprovados no presente concurso, 

havendo a prorrogação do concurso por mais dois anos. Alegam que que 

já foram convocadas 05 (cinco) professoras aprovadas/classificadas, 

restando assim, 09 (nove) professoras aprovadas/classificadas, para 

serem convocadas. Aduzem que durante o período de quase 04 anos 

desde aprovação no concurso, ocorreram diversos fatos em que surgiram 

vagas e as mesmas foram preenchidas de formas irregulares Sustentam 

que no dia 27 de janeiro de 2020, por meio do Edital de Convocação nº. 

102/2020, foram convocadas no mesmo ato a 2ª colocada (Valeria 

Guimarães Bezerra Boff), 3ª colocada (Andreia Claudia Martins), 4ª 

colocada (Márcia Sassamoto Barbosa) e 5ª colocada (Rosangela Moreira 

de Carvalho), sendo que a 4ª colocada (Márcia Sassamoto Barbosa) 

desistiu da vaga, tendo que, de forma lógica chamar a próxima, ou seja, 

está demonstrado que nesse ato faltou uma professora para completar a 

convocação, tem-se então 01 (uma) vaga em aberto em face da 

desistência da 4ª colocada. Além disso, houveram seis professores que 

pediram exoneração em que não houve nenhuma nomeação no lugar 

deles. Argumenta ainda que houveram o surgimento de várias vagas em 

decorrência da abertura de nova creche em Pedra Preta e a existência de 

várias irregularidades praticadas pela autoridade coatora. Por tais razões, 

requer seja concedido o pedido de liminar para determinar à autoridade 

coatora proceda a imediata convocação e nomeação da Impetrante no 

cargo “Professora Infantil e de Ensino Fundamental até o 5º ano”, nos 

exatos termos do edital do concurso. No mérito, requereu a procedência 

do mandado de segurança, ratificando a liminar concedida. A petição 

inicial veio instruída com documentos. EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Analisando os autos, verifico que o presente feito foi interposto 

dentro do prazo de 120 (cento e vinte dias), consoante dispõe o artigo 23 

da Lei n.º 12.016/2009. Da análise do pleito formulado, no que se refere à 

liminar pleiteada, entendo que deve ser indeferida, pelas razões em que 

passo a expor. Extrai-se do dispositivo constitucional que o mandado de 

segurança é cabível para proteger direito líquido e certo não amparado por 

“habeas corpus” ou “habeas data”, sempre que ilegalmente ou com abuso 

de poder alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por 

parte de autoridade, seja de que categoria for e qualquer que seja sua 

função. É o que se extrai do artigo 5º, inciso LXIX da CF/88 c/c o art. 1.º, 

da Lei n.º 12.016/09, respectivamente: “(...) LXIX – conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito liquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do poder público;” “Art. 1º - Conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com 

abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que 

categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (...)” Como 

qualquer outra ação, deve o mandado de segurança preencher os 

pressupostos processuais, havendo, no caso do “writ”, porém, uma 

condição específica, qual seja, o direito líquido e certo devidamente 

demonstrado com provas pré-constituídas. Observa-se que o principal 

objetivo do mandado de segurança é proteger direito líquido e certo, sendo 

este, todo aquele que se apresenta manifesto na sua existência, 

delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da 

impetração. Em outras palavras, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano, cuja existência e delimitação são claras e passíveis de 

demonstração documental. Se depender de comprovação posterior, não é 

direito líquido e certo, para fins de segurança. Pois bem. Dispõe o artigo 

7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/09, que a liminar será somente concedida 

quando se configurar relevante o fundamento da demanda, e do ato 

impugnado poder resultar a ineficácia da medida e a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, caso seja ao final 

concedida, sendo indispensável à parte promovente trazer aos autos a 

prova inequívoca a fim de convencer o juízo da verossimilhança da 

alegação. De plano, verifico que o impetrante não demonstrou, por meio de 

documentos, de forma concreta e efetiva, que caso não seja nomeado de 

imediato poderá resultar ineficácia da medida pretendida ao final ou causar 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, máxime se considerar 

que os documentos apresentados pela parte autora representam, a meu 

sentir, para análise do mérito da ação. É sabido que a aprovação e/ou 

classificação em concurso público não gera direito adquirido ao 

provimento do cargo para o candidato aprovado fora do número de vagas, 

mas sim, mera expectativa de direito à nomeação, a não ser se restar 
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comprovado que houve preterição do candidato classificado. Neste 

sentido segue o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – LIMINAR INDEFERIDA 

– MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA MEDIDA DE URGÊNCIA NO MANDAMUS 

– DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

jurisprudência do STJ manifesta-se pela necessidade de que o candidato 

aprovado fora do número de vagas constante do edital comprove, de 

maneira efetiva, a existência de cargos vagos e a contratação ilegal de 

servidores temporários em quantitativo suficiente para sua nomeação. (Ag 

140434/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 

09/03/2017, Publicado no DJE 24/03/2017)” Desta forma, necessário se 

torna a apresentação do contraditório, a fim de propiciar plena análise dos 

fatos. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no 

artigo 7, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. 

Requisitem-se, pois, as informações à pretensa autoridade coatora, no 

prazo de (10) dez dias, com atenção ao artigo 7, inciso I, da Lei 

12.016/2009. Após, vista ao representante do Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000368-45.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA VENANCIO FERREIRA DA CUNHA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENAL PEREIRA BRITO (AUTORIDADE COATORA)

JUVENAL PEREIRA BRITO (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000368-45.2020.8.11.0022. IMPETRANTE: 

ELISANGELA VENANCIO FERREIRA DA CUNHA IMPETRADO: MUNICIPIO DE 

PEDRA PRETA - MT, JUVENAL PEREIRA BRITO AUTORIDADE COATORA: 

JUVENAL PEREIRA BRITO Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por ELISANGELA VENANCIO FERREIRA DA CUNHA contra ato 

de JUVENAL PEREIRA BRITO, Prefeito Municipal de Pedra Preta-MT, todos 

qualificados nos autos. Narra a impetrante, em síntese, que participou do 

concurso público Edital n. 001/2016 para provimento de vagas e formação 

de cadastro de reserva para cargos públicos de provimento efetivo da 

Prefeitura de Pedra Preta/MT, para o cargo de professor infantil e de 

ensino fundamental concorrendo a vaga a “sede”, sendo que foram 

ofertadas 01 vaga para a sede do município, 05 vagas para Vila Garça 

Branca e 02 Vagas para São José do Planalto. Posteriormente, foi 

divulgado o resultado do certame, sendo que a impetrante obteve a 6ª 

posição na classificação final, conforme resultado da classificação. O 

Edital de Encerramento do concurso foi publicado em 29 de abril de 2016 

com validade por dois anos, o qual publicou a lista final dos candidatos 

aprovados no presente concurso, havendo a prorrogação do concurso 

por mais dois anos. Alega que que já foram convocadas 05 (cinco) 

professoras aprovadas/classificadas, restando assim, 09 (nove) 

professoras aprovadas/classificadas, para serem convocadas. Aduz que 

durante o período de quase 04 anos desde aprovação no concurso, 

ocorreram diversos fatos em que surgiram vagas e as mesmas foram 

preenchidas de formas irregulares Sustenta que no dia 27 de janeiro de 

2020, por meio do Edital de Convocação nº. 102/2020, foram convocadas 

no mesmo ato a 2ª colocada (Valeria Guimarães Bezerra Boff), 3ª 

colocada (Andreia Claudia Martins), 4ª colocada (Márcia Sassamoto 

Barbosa) e 5ª colocada (Rosangela Moreira de Carvalho), sendo que a 4ª 

colocada (Márcia Sassamoto Barbosa) desistiu da vaga, tendo que, de 

forma lógica chamar a próxima, ou seja, está demonstrado que nesse ato 

faltou uma professora para completar a convocação, tem-se então 01 

(uma) vaga em aberto em face da desistência da 4ª colocada. Além disso, 

houveram seis professores que pediram exoneração em que não houve 

nenhuma nomeação no lugar deles. Argumenta ainda que houveram o 

surgimento de várias vagas em decorrência da abertura de nova creche 

em Pedra Preta e a existência de várias irregularidades praticadas pela 

autoridade coatora. Por tais razões, requer seja concedido o pedido de 

liminar para determinar à autoridade coatora proceda a imediata 

convocação e nomeação da Impetrante no cargo de professora, nos 

exatos termos do edital do concurso. No mérito, requereu a procedência 

do mandado de segurança, ratificando a liminar concedida. A petição 

inicial veio instruída com documentos. EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Analisando os autos, verifico que o presente feito foi interposto 

dentro do prazo de 120 (cento e vinte dias), consoante dispõe o artigo 23 

da Lei n.º 12.016/2009. Da análise do pleito formulado, no que se refere à 

liminar pleiteada, entendo que deve ser indeferida, pelas razões em que 

passo a expor. Extrai-se do dispositivo constitucional que o mandado de 

segurança é cabível para proteger direito líquido e certo não amparado por 

“habeas corpus” ou “habeas data”, sempre que ilegalmente ou com abuso 

de poder alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por 

parte de autoridade, seja de que categoria for e qualquer que seja sua 

função. É o que se extrai do artigo 5º, inciso LXIX da CF/88 c/c o art. 1.º, 

da Lei n.º 12.016/09, respectivamente: “(...) LXIX – conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito liquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do poder público;” “Art. 1º - Conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com 

abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que 

categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (...)” Como 

qualquer outra ação, deve o mandado de segurança preencher os 

pressupostos processuais, havendo, no caso do “writ”, porém, uma 

condição específica, qual seja, o direito líquido e certo devidamente 

demonstrado com provas pré-constituídas. Observa-se que o principal 

objetivo do mandado de segurança é proteger direito líquido e certo, sendo 

este, todo aquele que se apresenta manifesto na sua existência, 

delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da 

impetração. Em outras palavras, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano, cuja existência e delimitação são claras e passíveis de 

demonstração documental. Se depender de comprovação posterior, não é 

direito líquido e certo, para fins de segurança. Pois bem. Dispõe o artigo 

7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/09, que a liminar será somente concedida 

quando se configurar relevante o fundamento da demanda, e do ato 

impugnado poder resultar a ineficácia da medida e a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, caso seja ao final 

concedida, sendo indispensável à parte promovente trazer aos autos a 

prova inequívoca a fim de convencer o juízo da verossimilhança da 

alegação. De plano, verifico que o impetrante não demonstrou, por meio de 

documentos, de forma concreta e efetiva, que caso não seja nomeado de 

imediato poderá resultar ineficácia da medida pretendida ao final ou causar 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, máxime se considerar 

que os documentos apresentados pela parte autora representam, a meu 

sentir, para análise do mérito da ação. É sabido que a aprovação e/ou 

classificação em concurso público não gera direito adquirido ao 

provimento do cargo para o candidato aprovado fora do número de vagas, 

mas sim, mera expectativa de direito à nomeação, a não ser se restar 

comprovado que houve preterição do candidato classificado. Neste 

sentido segue o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – LIMINAR INDEFERIDA 

– MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA MEDIDA DE URGÊNCIA NO MANDAMUS 

– DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

jurisprudência do STJ manifesta-se pela necessidade de que o candidato 

aprovado fora do número de vagas constante do edital comprove, de 

maneira efetiva, a existência de cargos vagos e a contratação ilegal de 

servidores temporários em quantitativo suficiente para sua nomeação. (Ag 

140434/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 

09/03/2017, Publicado no DJE 24/03/2017)” Desta forma, necessário se 

torna a apresentação do contraditório, a fim de propiciar plena análise dos 

fatos. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no 

artigo 7, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. 

Requisitem-se, pois, as informações à pretensa autoridade coatora, no 

prazo de (10) dez dias, com atenção ao artigo 7, inciso I, da Lei 

12.016/2009. Após, vista ao representante do Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 

data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000341-62.2020.8.11.0022
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Parte(s) Polo Ativo:

A A DE SOUSA REPRESENTACOES AGRICOLA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIOVALENS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BIO SOJA INDUSTRIAS QUIMICAS E BIOLOGICAS LTDA. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo:  1000341-62 .2020.8 .11 .0022 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: A A DE SOUSA REPRESENTACOES 

AGRICOLA - ME ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BIO SOJA INDUSTRIAS 

QUIMICAS E BIOLOGICAS LTDA., BIOVALENS LTDA - ME Vistos etc. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do Código de processo Civil. Assim, não sendo o caso 

de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Versando a causa 

sobre direitos que admitem transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º 

e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 05 de agosto de 2020, às 09h40min, a 

ser realizada no núcleo de conciliação dessa comarca. Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme 

disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer a audiência de 

conciliação, devidamente acompanhado de advogado. Cientifique a parte 

requerida de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou 

de mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 

expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex. Deverá 

constar no ato de intimação do autor e de citação da parte requerida que o 

não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (art. 334, 

§3º, CPC) da audiência de conciliação designada. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000325-11.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DENIVALDO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE SOUZA ARAUJO DIAS OAB - MT25360/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo:  1000325-11 .2020.8 .11 .0022 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DENIVALDO DA SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Vistos etc. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 

319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos 

do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial. Concedo ao requerente os 

benefícios da assistência judiciária prevista na Lei nº 1.060/50. Poderá, 

entretanto, este Juízo revogar essa concessão em qualquer fase do 

processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pelo 

necessitado, nos termos do artigo 8º da referida Lei. Versando a causa 

sobre direitos que admitem transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º 

e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 05 de agosto de 2020, às 10h20min, a 

ser realizada no núcleo de conciliação dessa Comarca. Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme 

disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer a audiência de 

conciliação, devidamente acompanhado de advogado. Cientifique a parte 

requerida de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou 

de mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 

expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex. Deverá 

constar no ato de intimação do autor e de citação do requerido que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (art. 334, 

§3º, CPC) da audiência de conciliação designada. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000383-14.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GIRASSOL AGRICOLA LTDA. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIELLY LOPES DOS SANTOS OAB - MT19882/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DNS TRANSPORTES LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000383-14.2020.8.11.0022. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: GIRASSOL AGRICOLA LTDA. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

DNS TRANSPORTES LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de ação sustação de 

protesto com pedido de tutela de urgência, interposta por GIRASSOL 

AGRICOLA LTDA em desfavor de DNS TRANSPORTES EIRELI, 

devidamente qualificados nos autos. Alega a autora, em síntese, que 

realizou a comercialização de caroço de algodão, perante a empresa 

ARROBA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, ficando esta responsável pelo 

pagamento do FRETE, conforme CTE em anexo. Narra que no dia 

08/04/2020 a Requerente recebeu via e-mail por intermédio do 2º 

TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTO. REGISTRO CIVIL E PESSOAS 

JURIDICAS o Protocolo de nº 32756 onde consta discriminado que a 

requerente é devedora perante a requerida da importância de R$ 6.244,62 

(seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), 

com vencimento em 19/03/2020. Relata a empresa autora que nunca 

manteve qualquer relação comercial com a REQUERIDA, e sim com a 

empresa ARROBA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, que realizou a contratação 

dos serviços, não podendo, portanto, ser responsável pelo pagamento de 

uma cobrança, que é de responsabilidade ARROBA NUTRIÇÃO ANIMAL 

LTDA. Informa que em contato com a empresa ARROBA NUTRIÇÃO 

ANIMAL LTDA, foi-lhe informada que está passou pela mesma situação 

com a requerida, ou seja, protesto indevido, da qual conseguiu uma 

CARTA de ANUENCIA para retirada da pendencia junto ao cartório. Afirma 

que tentou contato requerida para a retirada da cobrança perante o 

Cartório, porém, não teve sucesso, sendo que a ré está cobrando o debito 

2 (duas) vezes indevidamente, da requerente e da empresa Arroba 

Nutrição Animal Ltda usando o mesmo CTE. Por tais razões, requer a 

concessão da tutela de urgência, para o efeito de SUSTAR o protesto 

referido, OFICIANDO mediante oficial de justiça o 2º TABELIONATO DE 

NOTAS E PROTESTO E OFICIAL DO REGISTRO CIVIL E PESSOA JURIDICA. 

O despacho de Id. 31216218 determinou que a parte autora emendasse a 

petição inicial. Intimada, peticionou em Id. 31249376 sanando as 

irregularidades apontadas e desistiu do pedido de danos morais. 

Vieram-me os autos conclusos. EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inicialmente, RECEBO a emenda à inicial de Id. 31249376, 
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HOMOLOGANDO o pedido de desistência com relação ao pedido de danos 

morais. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial. Da análise do pleito formulado, no que se refere à 

tutela pleiteada, entendo que deve ser deferido, visto que a parte autora 

juntou aos autos documentos imprescindíveis para sua concessão. Como 

se sabe, a antecipação de tutela é o adiantamento da decisão de mérito, 

sendo somente admissível quando estiver em risco a eficácia do 

provimento jurisdicional tardio, o que se permite, em caráter liminar, a 

execução de alguma prestação que haveria, normalmente, de ser 

realizada depois de proferida a sentença. No que dispõe o artigo 300 do 

CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, sendo indispensável se faça à parte autora 

trazer aos autos a prova inequívoca a fim de convencer o juízo da 

verossimilhança da alegação. Analisando os autos, logo se mostra 

possível o deferimento medida acautelatória pleiteado, pois restou 

demonstrada de plano a verossimilhança das alegações da autora, que 

permitam a formação de um juízo de plausibilidade das alegações lançadas 

na peça vestibular. Em juízo de cognição sumária, por ora, os documentos 

acostados a exordial, demonstram que a parte requerida protestou os 

títulos por uma cobrança de um crédito que não envolve a autora na 

relação negocial, portanto, indevido, concluindo, pelo menos em um juízo 

de cognição sumária, a inexistência do débito, a ausência do 

inadimplemento e o indevido protesto. Desta forma, no caso a despeito das 

considerações lançadas na exordial, pude distinguir a presença 

concomitante dos pressupostos legais indispensáveis à concessão da 

medida acautelatória, considerando os documentos apresentados, anexo 

a inicial, pela parte autora representam, a meu ver, a prova inequívoca. 

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 300 

do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de liminar pleiteada pela 

autora, para determinar a sustação do protesto n. 32756 em nome do 

requerente do 2º Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos da Comarca 

de Pedra Preta – MT, devendo comprovar nos autos o cumprimento, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Oficie-se o 2º Tabelionato de Notas e Protestos 

de Títulos da Comarca de Pedra Preta – MT para o cumprimento desta 

decisão. Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em 

observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 22 

de julho de 2020, às 11h00min, a ser realizada no núcleo de conciliação 

dessa Comarca. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para 

comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de 

advogado. Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex. Deverá constar no ato de intimação do autor 

e de citação do requerido que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu procurador (art. 334, §3º, CPC) da audiência de 

conciliação designada. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000255-91.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JAISON COSTA CONTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ALAN SANTA HELENA JUNGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo:  1000255-91 .2020.8 .11 .0022 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JAISON COSTA CONTO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DANIEL ALAN SANTA HELENA JUNGES 

Vistos etc. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial. Concedo ao requerente os benefícios da 

assistência judiciária prevista na Lei nº 1.060/50. Poderá, entretanto, este 

Juízo revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pelo necessitado, nos 

termos do artigo 8º da referida Lei. Versando a causa sobre direitos que 

admitem transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, 

inciso V e 334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 29 de julho de 2020, às 08h40min, a ser realizada 

no núcleo de conciliação dessa Comarca. Cite-se a parte requerida, com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 

334 do CPC, para comparecer a audiência de conciliação, devidamente 

acompanhado de advogado. Cientifique a parte requerida de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 

expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex. Deverá 

constar no ato de intimação do autor e de citação do requerido que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (art. 334, 

§3º, CPC) da audiência de conciliação designada. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000276-67.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE GOMES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA OAB - MT25752/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIOVALDO MARTINS QUIRINO (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1000276-67.2020.8.11.0022. AUTOR(A): 

MARIZETE GOMES DA CRUZ REU: ARIOVALDO MARTINS QUIRINO Vistos 

etc. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial. Concedo ao requerente os benefícios da 

assistência judiciária prevista na Lei nº 1.060/50. Poderá, entretanto, este 

Juízo revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pelo necessitado, nos 

termos do artigo 8º da referida Lei. Versando a causa sobre direitos que 

admitem transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, 

inciso V e 334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 29 de julho de 2020, às 09h40min, a ser realizada 

no núcleo de conciliação dessa Comarca. Cite-se a parte requerida, com 
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pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 

334 do CPC, para comparecer a audiência de conciliação, devidamente 

acompanhado de advogado. Cientifique a parte requerida de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 

expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex. Deverá 

constar no ato de intimação do autor e de citação do requerido que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (art. 334, 

§3º, CPC) da audiência de conciliação designada. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000331-18.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ROGERIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ROGERIO DE OLIVEIRA FILHO (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000331-18.2020.8.11.0022. AUTOR: FLAVIO ROGERIO 

DE OLIVEIRA REU: FLAVIO ROGERIO DE OLIVEIRA FILHO Vistos etc. 

Trata-se a ação de exoneração de pensão alimentícia com antecipação de 

tutela, ingressada por FLAVIO ROGERIO DE OLIVEIRA em desfavor de 

FLAVIO ROGERIO DE OLIVEIRA FILHO, ambos qualificados nos autos. 

Alega o autor que é genitor requerido, o qual em 07 de novembro de 2018 

completou 18 anos, conforme se pode comprovar através da Termo de 

Declaração, tornando-se, desta forma, agente capaz de assumir seus 

atos na vida civil. Afirma que com a maioridade civil, extingue-se a 

obrigação da prestação alimentícia já pode se auto sustentar. Neste 

sentido o artigo 1.635, inciso III do Código Civil. Por tais razões, requer a 

concessão do pedido de tutela de urgência, para exonerar o requerente 

da obrigação alimentar, haja vista a existência de todos os pressupostos 

necessários que evidenciam a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e 

perigo de dano ao requerente (periculum in mora). Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Concedo ao 

requerente os benefícios da assistência judiciária prevista na Lei nº 

1.060/50. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320, do Código de processo Civil. Assim, não sendo o caso 

de aplicação do disposto no artigo 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

codex, recebo a petição inicial. Da análise do pleito formulado, no que se 

refere à tutela pleiteada, para o autor seja exonerado do pagamento da 

pensão alimentícia, entendo que deve ser indeferida, visto que a parte 

requerente não aportou aos autos documentos imprescindíveis para sua 

concessão. Como se sabe, a antecipação de tutela é o adiantamento da 

decisão de mérito, sendo somente admissível quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil ao processo (art. 300, do CPC), o que se permite, em caráter 

liminar, a execução de alguma prestação que haveria, normalmente, de ser 

realizada depois de proferida a sentença. Logo, não se mostra possível o 

deferimento antecipado da tutela requerida, pois não restou demonstrada 

de plano a verossimilhança das alegações do autor, que permitam a 

formação de um juízo de plausibilidade das alegações lançadas na peça 

vestibular, de modo que não ficou demonstrado nos autos, que a 

continuação do pagamento da pensão alimentícia pode lhe causar receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, o implemento da 

maioridade, por si só, não é capaz de afastar a obrigação alimentar 

prestada aos filhos, pois a obrigação alimentar do filho maior de idade não 

se vincula ao pátrio poder ou poder familiar, mas à relação de parentesco, 

representando uma obrigação mais ampla que tem seu fundamento no art. 

1.696 do CC/2002, tem como causa jurídica o vínculo 

ascendente-descendente. No mais, não há prova cabal a respeito da 

diminuição de capacidade econômica do alimentante e não se sabe os 

efeitos que a suspensão precipitada poderia causar na subsistência do 

alimentando, o que torna imperiosa e necessária à instauração do 

contraditório e a ampla dilação probatória, a fim de que possa ser 

examinado o pleito de exoneração, considerando-se, sempre, o binômio 

necessidade-possibilidade. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE REVISÃO E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE 

IDADE. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. Em se tratando de ação 

de exoneração de pensão alimentícia, inviável se opere a supressão em 

decisão liminar, quando não há presente prova cabal acerca da 

modificação nas necessidades do alimentando. Necessária a instauração 

do contraditório e a ampla dilação probatória, a fim de propiciar plena 

análise do binômio necessidade-possibilidade. Agravo de instrumento 

desprovido. (TJRS; AI 0002543-44.2015.8.21.7000; São Gabriel; Sétima 

Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Luís Dall'Agnol; Julg. 25/03/2015; DJERS 

30/03/2015).” “RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA DE 

PROVAS ROBUSTAS DO DIREITO ALEGADO E DO RISCO DE DANO 

IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - CONTRADIÇÃO 

INDEMONSTRADA – EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O 

recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para 

alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou 

obscuridade. (ED 142013/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/10/2016, 

Publicado no DJE 21/10/2016)” Ante o exposto, com fulcro no artigo 300, 

do Código de Processo Civil, e por tudo que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela pleiteado pelo autor. Versando a causa 

sobre direitos que admitem transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º 

e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 29 de julho de 2020, às 10h00min, a 

ser realizada no núcleo de conciliação dessa comarca. Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme 

disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer a audiência de 

conciliação, devidamente acompanhado de advogado. Cientifique a parte 

requerida de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou 

de mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 

expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex. Deverá 

constar no ato de intimação do autor e de citação da parte requerida que o 

não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Intime-se a parte autora na pessoa de seu procurador (art. 334, 

§3º, CPC) da audiência de conciliação designada. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000333-85.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RAIMUNDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE LUZINI DOS REIS OAB - MT21712/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROLICRED SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE CREDITO E COBRANCA 

EIRELI (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000333-85.2020.8.11.0022. AUTOR(A): SEBASTIAO 
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RAIMUNDO DA SILVA REU: PROLICRED SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE 

CREDITO E COBRANCA EIRELI Vistos etc. Trata-se de ação declaratória 

de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais 

com pedido de tutela de urgência, proposta por SEBASTIÃO RAIMUNDO 

DA SILVA em desfavor de PROCRED SERVIÇOS DE CRÉDITO E 

COBRANÇA, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra o autor 

que há aproximadamente 4 (quatro) meses o requerente vem recebendo 

cobranças da requerida de forma indevida, alegando que o requerente no 

ano de 2015 teve um cheque devolvido sem fundo, na linha 12, e que 

apesar do requerente já ter quitado o cheque a requerida insiste em alegar 

que o requerente não pagou a taxa do título para dar a baixa no Cadastro 

de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF). Alega que a referida taxa 

chega atualmente, segundo alegações da requerida via telefone, ao valor 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Aduz que a requerida ainda fez uma 

proposta ao requerente que no valor mínimo de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) para que assim pudesse encerrar as cobranças. Alega ainda que a 

cobrança é feita em nome do Banco Bradesco. Relata o autor que 

procurou o Banco Bradesco para então ver a procedência da cobrança. E 

como já esperava nenhuma restrição foi localizado em nome do 

requerente, nem mesmo restrição junto a CCF (Cadastro de Emitentes de 

Cheques sem Fundos), conforme extrato da conta do requerente onde 

não aparece sequer uma restrição. Afirma que para confirmar que o 

requerente não possui nenhum tipo de restrição, realizou consulta junto 

aos Órgãos de Proteção de Crédito e nenhum tipo de restrição foi 

encontrada. Informa que por diversas vezes o requerente tentou resolver 

a quizila administrativamente, requerendo que cessasse a cobrança visto 

que essa dívida não existe, entretanto a requerida simplesmente ignorou e 

ainda ameaçou o requerente de ingressar com a ação judicial contra o 

mesmo e negativar o CPF do requerente. Por tais razões, requer a 

concessão da antecipação de tutela, para determinar que a ré se 

abstenha de inserir do nome do requerente no SPC e SCPC, SERASA, sob 

pena de multa diária a ser arbitrada por este douto juízo. Vieram-me os 

autos conclusos. EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Primeiramente, concedo ao requerente os benefícios da assistência 

judiciária prevista na Lei nº 1.060/50. Poderá, entretanto, este Juízo 

revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pelo necessitado, nos 

termos do artigo 8º da referida Lei, sem prejuízo a pena de litigância de 

má-fé (art. 80, CPC). Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos 

do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial. Da análise do pleito formulado, no 

que se refere à tutela de urgência pleiteada, entendo que deve ser 

indeferida, visto que a parte requerente não aportou aos autos 

documentos imprescindíveis para sua concessão. Como se sabe, a 

antecipação de tutela é o adiantamento da decisão de mérito, sendo 

somente admissível quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil ao 

processo (art. 300, do CPC), o que se permite, em caráter liminar, a 

execução de alguma prestação que haveria, normalmente, de ser 

realizada depois de proferida a sentença. Analisando os autos, logo não 

se mostra possível o deferimento medida acautelatória requerida, pois não 

restou demonstrada de plano a verossimilhança das alegações da autora 

de sua probabilidade do direito, que permitam a formação de um juízo de 

plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular. A parte autora 

não trouxe nos autos qualquer documento para demonstrar que a parte ré 

está lhe efetuando cobrança conforme alega na inicial, muito menos que o 

suposto débito é indevido e/ou inexistente. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, e por tudo que dos autos consta, 

indefiro o pedido de antecipação de tutela pleiteado pelo autor. Versando a 

causa sobre direitos que admitem transação, em observância ao artigo 3º, 

§§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 29 de julho de 2020, às 

10h20min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa Comarca. 

Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer 

a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de advogado. 

Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex. Deverá constar no ato de intimação do autor 

e de citação do requerido que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) da audiência de conciliação 

designada. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000343-32.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIVALDO BORGES CHAGAS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo: 1000343-32.2020.8.11.0022. REQUERENTE: 

APARECIDA BATISTA DA SILVA REQUERIDO: MARIVALDO BORGES 

CHAGAS DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável, Partilha de Bens, Guarda, Visitas e Alimentos 

com Pedido de Liminar de Fixação de Alimentos e Guarda Provisória 

ingressada por ANGELYKA BORGES SILVA, neste ato representada por 

sua genitora, bem como autora, APARECIDA BATISTA DA SILVA, em 

desfavor de MARIVALDO BORGES CHAGAS DA SILVA, todos 

devidamente qualificados nos autos. Narra a representante da autora que 

possui 1 (uma) filha, ora autora, e que o requerido é genitor da 

adolescente, conforme certidão de nascimento anexa a exordial, 

decorrente de uma união marital de aproximadamente 21 anos. Alega que 

os genitores possuem um imóvel financiado a ser partilhado as parcelas já 

pagas, onde a autora Aparecida não convive mais junto ao requerido 

Marivaldo. Por tais razões, requer a concessão da liminar para que sejam 

fixados os alimentos provisórios em favor da autora, no importe de 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo, bem como a concessão da tutela 

de urgência antecipada para estabelecer a guarda provisória da menor em 

favor da requerente. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319, assim como do artigo 320 do Código de processo Civil. 

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial. Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 

189, inciso II, do Código de Processo Civil. Concedo aos requerentes os 

benefícios da assistência judiciária prevista no artigo 98, §1º do CPC. Da 

análise do pleito formulado, no que se refere à tutela pleiteada, para a 

concessão dos alimentos provisórios e guarda provisória, entendo que 

deve ser deferida, visto que se trata caráter alimentar dos autores do 

pedido de alimentos, sendo necessária e urgente a sua concessão, até 

porque além de se tratar de um dever do requerido prestar alimentos a 

seus filhos menores de idade, bem como, há fortes evidências de que os 

infantes em questão estão sob a guarda de fato da autora, não havendo 

qualquer informação ou prova acerca da modificação judicial de tal fato. 

DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. O artigo 1.696 do mesmo diploma legal 

estabelece que “o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e 

filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos 

mais próximos em grau, uns em falta de outros”. Desta forma, segundo 

dispõe o artigo 1.696 do Código Civil, o dever de prestar alimentos é 

recíproco entre pais e filhos, de modo que, demonstrada, por elementos 

mínimos, a necessidade dos filhos menores, é plausível a concessão de 

liminar para que o requerido preste os alimentos provisórios. Por outro 

lado, a autora não conseguiu demonstrar a renda do requerido e, 

considerando o binômio necessidade e possibilidade, é plausível a fixação 
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dos alimentos provisórios no percentual de 30% (trinta por cento), sobre o 

salário mínimo vigente a serem pagos em favor da menor a partir da 

citação. DA GUARDA PROVISÓRIA. Insta destacar que o fundamento 

orientador das decisões acerca da guarda das menores é o da 

preservação de seus interesses, eis que se deve buscar, a partir disso, o 

ambiente que melhor assegure o bem estar físico e emocional, seja com o 

pai, com a mãe ou até mesmo com terceiros. O Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei nº 8.069/90), em seus artigos 33 a 35, dispõe que: “Art. 

33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e 

educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito 

de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. § 1º A guarda destina-se a 

regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou 

incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de 

adoção por estrangeiros. § 2º Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, 

fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou 

suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o 

direito de representação para a prática de atos determinados. § 3º A 

guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para 

todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. § 4º Salvo 

expressa e fundamentada determinação em contrário, da autoridade 

judiciária competente, ou quando a medida for aplicada em preparação 

para adoção, o deferimento da guarda de criança ou adolescente a 

terceiros não impede o exercício do direito de visitas pelos pais, assim 

como o dever de prestar alimentos, que serão objeto de regulamentação 

específica, a pedido do interessado ou do Ministério Público. Art. 34. O 

poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos 

fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou 

adolescente afastado do convívio familiar. § 1º A inclusão da criança ou 

adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência a seu 

acolhimento institucional, observado, em qualquer caso, o caráter 

temporário e excepcional da medida, nos termos desta Lei. § 2º Na 

hipótese do § 1o deste artigo a pessoa ou casal cadastrado no programa 

de acolhimento familiar poderá receber a criança ou adolescente mediante 

guarda, observado o disposto nos arts. 28 a 33 desta Lei. Art. 35. A 

guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial 

fundamentado, ouvido o Ministério Público.” Infere-se da leitura desses 

dispositivos legais que a guarda, modalidade de colocação de criança e 

adolescente em família substituta, tal qual a tutela, tem por desiderato, em 

essência, a regularização da posse de fato, obrigando o detentor a 

prestar assistência material, moral e educacional ao menor. Diante o 

exposto, DEFIRO os pedidos de tutela de urgência e, ante os termos da 

inicial, considerando o binômio necessidade e possibilidade, é plausível a 

fixação dos alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo vigente, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias com saúde, material escolar e vestuário, a serem pagos 

em favor da menor a partir da citação, bem como, concedo a guarda 

provisória da menor ANGELYKA BORGES SILVA em favor da requerente 

APARECIDA BATISTA DA SILVA. Versando a causa sobre direitos que 

admitem transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, 

inciso V e 334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 29 de julho de 2020, às 10h40min, a ser realizada 

no núcleo de conciliação dessa comarca. Cite-se a parte requerida, com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 

334 do CPC, para comparecer a audiência de conciliação, devidamente 

acompanhado de advogado. Cientifique a parte requerida de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 

expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex. Deverá 

constar no ato de intimação do autor e de citação da parte requerida que o 

não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (art. 334, 

§3º, CPC) da audiência de conciliação designada. Intimem-se a Assistente 

Social e a Psicóloga credenciadas neste Juízo, para que proceda a 

realização de estudo psicossocial pessoal e residencial da infante, 

colhendo, na oportunidade, informações sobre o modo de vida e 

condições da residência, trazendo o relatório aos autos no prazo de 20 

(vinte) dias. Após a audiência realizada, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação, após venham-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001106-67.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DANILO PEREIRA LUZINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE LUZINI DOS REIS OAB - MT21712/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1001106-67.2019.8.11.0022. AUTOR(A): MARCOS 

DANILO PEREIRA LUZINI REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Inicialmente, RECEBO a 

emenda à inicial de Id. 27286131. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 

e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Concedo ao 

requerente os benefícios da assistência judiciária prevista na Lei nº 

1.060/50. Poderá, entretanto, este Juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pelo necessitado, nos termos do artigo 8º da referida Lei. 

Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em observância 

ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 05 de agosto 

de 2020, às 10h00min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa 

Comarca. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer 

a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de advogado. 

Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex. Deverá constar no ato de intimação do autor 

e de citação do requerido que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) da audiência de conciliação 

designada. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000965-48.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIRO MARTINS DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA PEREIRA COSTA OAB - MT0021425A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR ALVES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA Processo: 1000965-48.2019.8.11.0022. ADMINISTRADOR(A) 
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JUDICIAL: CLAUDEMIRO MARTINS DE OLIVEIRA ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: ADEMIR ALVES DA SILVA Vistos etc. Inicialmente, RECEBO a 

emenda à inicial de Id. 24975798. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 

e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Concedo ao 

requerente os benefícios da assistência judiciária prevista na Lei nº 

1.060/50. Poderá, entretanto, este Juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pelo necessitado, nos termos do artigo 8º da referida Lei. 

Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em observância 

ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 05 de agosto 

de 2020, às 09h20min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa 

Comarca. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer 

a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de advogado. 

Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex. Deverá constar no ato de intimação do autor 

e de citação do requerido que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) da audiência de conciliação 

designada. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000251-54.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE ARAUJO SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE SOUZA ARAUJO DIAS OAB - MT25360/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA DECISÃO Processo:  1000251-54 .2020.8 .11 .0022 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ELAINE ARAUJO SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto 

nos artigos 330 e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no 

disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Concedo 

ao requerente os benefícios da assistência judiciária prevista na Lei nº 

1.060/50. Poderá, entretanto, este Juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pelo necessitado, nos termos do artigo 8º da referida Lei. 

Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em observância 

ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 05 de agosto 

de 2020, às 10h40min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa 

Comarca. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer 

a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de advogado. 

Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex. Deverá constar no ato de intimação do autor 

e de citação do requerido que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) da audiência de conciliação 

designada. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000257-61.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

TERRALOG TRANSPORTES LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SUELEN GARCIA OAB - MT12190-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI GLOBAL SEGUROS S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PEDRA 

PRETA SENTENÇA Processo: 1000257-61.2020.8.11.0022. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: TERRALOG TRANSPORTES LTDA - EPP 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: HDI GLOBAL SEGUROS S.A. Vistos etc. 

Trata-se de Ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos 

materiais e morais, proposta por TERRALOG TRANSPORTES LTDA-EPP 

representada por sua sócia ANGELICA BRUNA MOREIRA ANDRADE em 

desfavor de HDI GLOBAL SEGUROS S.A, devidamente qualificado nos 

autos. Em petição acostada ID 29940475, o autor declarou que desiste do 

prosseguimento do processo, requerendo a extinção do processo sem 

resolução do mérito. Vieram-me os autos conclusos. Eis o relatório. 

Fundamento. Decido. Cuida-se de requerimento de desistência da ação 

formulado em ID 29940475. A desistência, consoante conhecimento 

comezinho, não importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de 

nova ação (RT 490/59). Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo 

único, e 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

desistência da ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de 

mérito. Sem custas e honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se o presente feito com as devidas anotações e cautelas de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Comarca de Poconé

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001052-20.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO OAB - MS10610-B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLLYANNA RAMOS ZARBIM DE MORAES (REU)

JONAS EDUARDO DE QUEIROZ MORAES (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada para o dia 09/09/2020 Hora: 08:00, no 
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endereço: Avenida Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000188-45.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DE SOUSA SILVA COVARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O 

(ADVOGADO(A))

NICOLE JAHN LOCKS OAB - SP321684 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINAIDE EVANGELISTA DA SILVA (REU)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio de suas 

procuradoras, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 09/09/2020 Hora: 08:20 , no endereço: Avenida Dom 

Aquino, 372, Centro, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000. .

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001380-13.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA COSTA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT12003-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL ALVES SOARES (REU)

WILSON GALDINO DA SILVA (REU)

MUNICIPIO DE POCONE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURIVAL ALVES SOARES OAB - MT13468-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO acima qualificado, pelo patrono 

constituído nos autos para no prazo de 15 (quinze) dias manifestar nos 

autos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000933-25.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1000933-25.2019.8.11.0028. 

REQUERENTE: VERA LUCIA DE MORAES REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS, Trata-se de uma ação de 

concessão de beneficio assistencial. Laudo pericial (Id 21961763). 

Contestação (Id 24076945). Impugnação a contestação (Id 25573781). 

Pois bem. Nos termos do Art. 20, §3º, Proceda-se a realização de 

pesquisa socioeconômica das reais condições de vida da parte autora, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, a ser realizada pela Assistente Social 

deste juízo. Cumpra-se com urgência. Após, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000581-33.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO BISPO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE EXECUTIVO INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DESPACHO Processo: 1000581-33.2020.8.11.0028. AUTOR: 

OTAVIO BISPO DOS SANTOS REU: GERENTE EXECUTIVO INSS VISTOS, 

Trata-se de ação que visa obtenção de Benefício Previdenciário. Em 

análise detida dos autos, verifica-se que a autora não juntou os 

documentos acostados até mesmo para evidenciar que o mesmo exerce 

trabalho rural, na inicial não são suficientes para a instrução do feito 

(Súmula 149 STJ), bem como, nos termos do art. 321 do CPC, INTIME-SE a 

parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção nos termos do artigo 485, IV do CPC. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000548-43.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIL DOMINGOS DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000548-43.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL SA REU: EDIL DOMINGOS DE OLIVEIRA Vistos, 

Trata-se de Ação Monitória proposta BANCO DO BRASIL em face de EDIL 

DOMINGOS DE OLIVEIRA visando o cumprimento de obrigação adequada 

ao procedimento devidamente instruído com documentos que constituem 

prova escrita, sem eficácia de título executivo (art.700, CPC). Assim, 

expeça-se mandado monitório de pagamento no prazo de 15 (quinze) dias 

(art.701, CPC), nos termos do pedido inicial, consignando que, em caso de 

imediato cumprimento, ficará o requerido isento do pagamento dos valores 

referentes as custas (art.701, §1º, CPC), podendo ainda, na forma do 

artigo 702 do Código de Processo Civil, opor embargos e assim suspender 

a eficácia do mandado inicial. Em caso de não cumprimento da obrigação e 

de não oposição de embargos, será constituído, de pleno direito, o título 

executivo judicial. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000099-22.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DE ABREU MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal Processo: 

1000099-22.2019.8.11.0028; Valor causa: R$ 11.488,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Aposentadoria por Idade 

(Art. 48/51)]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso de Apelação foi 

interposto tempestivamente. Intimo a parte recorrida para no prazo legal 

apresentar as contrarrazões. POCONÉ, 17 de abril de 2020 Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: 

Avenida Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 

TELEFONE: (65) 33452022

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000527-04.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIELY CAROLINA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ Certidão de Tempestividade de Embargos de Declaração 

Processo: 1000527-04.2019.8.11.0028; Valor causa: R$ 3.748,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Salário-Maternidade 
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(Art. 71/73)]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Certifico que os Embargos de Declaração foram 

opostos tempestivamente. Impulsiono intimação da parte embargada para 

querende manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. POCONÉ, 17 de abril de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE POCONÉ E 

INFORMAÇÕES: Avenida Dom Aquino, 372, Centro, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33452022

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 100879 Nr: 2069-50.2014.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enair Regina Martins, Valdomiro Rodrigues de Souza, 

Zozimo Rodrigues de Paula, Vicente Lidio dos Santos, Zolma Aparecida 

Correa Proença

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Muncipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:136173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT

 CÓDIGO:100879

DESPACHO

VISTOS,

Dando prosseguimento ao feito, PROCEDA-SE nova tentativa de intimação 

da Liquidante para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo, desde logo, especificar de maneira justificada, as provas que 

pretende produzir.

 Decorrido o prazo sem manifestação ou sendo infrutífera a intimação, 

certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 111302 Nr: 1947-03.2015.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio da Costa Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10.229-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, ante a expressa determinação legal (art. 16, § 1º da 

Lei6.830/80) os embargos devem ser inadmitidos, ante a ausência de 

pressupostos de constituição do processo.

 Ficam prejudicadas as demais alegações.

 Isto posto, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO nos termos do art. 485, IV do CPC.

Condeno o embargante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, 

na forma do art.85, §2º do CPC/2015.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152513 Nr: 1274-05.2018.811.0028

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIEGO DIAS CARVALHO, Cpf: 

03952588121, Rg: 2.065.502-9, Filiação: Marecilda Marques Dias Carvalho 

e Clarindo Paulo Carvalho, data de nascimento: 24/10/1991, brasileiro(a), 

natural de Poconé-MT, solteiro(a) e atualmente em local incerto e não 

sabido MEIRE LAURA FURTADO DOS SANTOS, Cpf: 00258927119, Rg: 

12864560, Filiação: Maria da Penha Furtado dos Santos e João Colasco 

dos Santos, data de nascimento: 12/09/1981, brasileiro(a), natural de 

Pocone-MT, convivente, secretária, Telefone (65) 99678-1113. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A intimação da VÍTIMA e AGRESSOR (cumprir as 

medidas protetivas impostas) para que tomem conhecimento e cumpram a 

Decisão, que segue em anexo.

Resumo da Inicial: Trata-se de Pedido de Medidas Protetivas, requeridas 

por Meire Laura Furtado dos Santos em desfavor de Diego Dias Carvalho, 

tendo em vista a suposta prática do delito previsto no art. 150, §1º do 

Código Penal com observância da Lei 11.340/2006.

Despacho/Decisão: DECISAOVISTOS,Trata-se de Pedido de Medidas 

Protetivas, requeridas por Meire Laura Furtado dos Santos em desfavor 

de Diego Dias Carvalho, tendo em vista a suposta prática do delito previsto 

no art. 150, §1º do Código Penal com observância da Lei 

11.340/2006.Decisão que concedeu Medidas Protetivas à ref. 5.Estudo 

psicossocial à ref. 21.Sentença de mérito à ref. 45.Parecer ministerial à 

ref. 63 requerendo realização de novo estudo com a vitima.Estudo 

Psicossocial à ref. 81.Manifestação do IRMP á ref. 84.Os autos vieram 

conclusos.É o relato necessário.Decido.Considerando manifestação da 

vitima pela manutenção das medidas protetivas, bem como o parecer do 

IRMP;MANTENHO as medidas protetivas deferidas à ref. 5pelo prazo de 6 

meses, devendo se proceder o acompanhamento bimestral pela Equipe 

Multidisciplinar do juízo, com apresentação de relatório circunstanciado, 

avaliando a vontade da vitima e necessidade de manutenção das medidas 

protetivas.INTIME-SE pessoalmente a vitima e o agressor via edital já que 

se encontra em lugar incerto acerca da manutenção e vigência das 

medidas protetivas de urgência conferidas à vítima, ficando este advertido 

que seu descumprimento incidirá nas penas do crime previsto no art. 24- 

A, da Lei nº 11.340/06, podendo ser decretada sua prisão 

preventiva.CIENCIA ao IRMP.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Katia Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, THAUYRIA GABRIELA 

PINTO DE CARVALHO, digitei.

Poconé, 28 de janeiro de 2020

Antonio José Izidro da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 70046 Nr: 1297-92.2011.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo apresentado à ref. 38 e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, o que faço com fulcro 

assente no artigo 487, inciso III, “b” do CPC/2015.CONDENO a parte autora 

no pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, que fixo, com moderação, em R$ 200,00 

(duzentos reais) na forma do art. 85, §8º do CPC, ficando SUSPENSOS os 

pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do CPC, uma vez que a 

requerente l i t iga sob o pálio da assistência judiciár ia 

gratuita.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas 

as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.Katia Rodrigues 

OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188406 Nr: 1104-62.2020.811.0028

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessander Deusdeth Luiz 

Henrique Chaves Fadini e outra - OAB:7645/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ que, foram devidamente intimados o IRMP e a Defesa 

do investigado, conforme verifica na ref. 16 e 20, dos autos.

CERTIFICO MAIS que, foi dado ciência a Autoridade Policial, da decisão 

constante na inicial, conforme verifica na ref. 6.

Sendo assim, faço os autos conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188246 Nr: 1021-46.2020.811.0028

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volney Santos Costa Júnior, José Valdo dos 

Santos Vieira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Robert Amorim - 

OAB:6.610/MT, Wesley Robert de Amorim - OAB:MT -6610/O

 INTIMANDO a parte requerida, do inteiro teor da decisão, anexa na petição 

inicial, bem como da juntada de mandado/certidão do Sr. Oficial de Justiça 

- ref 5/6, e demais atos do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165560 Nr: 5963-92.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Regina Proença de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora da juntada de manifestação de ref. 47

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108216 Nr: 1156-34.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ceramica Poconé Ltda, Jucilene Aparecida de 

Arruda, Flavio Araujo Costa, Ronan Guimarães Cardoso, ELIAS DANTAS 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 Certifico para intimar as partes da decisão de ref 36, bem como, 

manifestarem no prozo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115108 Nr: 3005-41.2015.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailson Soares da Silva, Claudinei da Costa 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:, Luis Lauremberg Eubank 

de Arruda - OAB:4.493-MT, Zelito Oliveira Ribeiro - 

OAB:10.928-A-MT

 Intimar advogado do denunciado Jaison Soares da Silva o Dr. Luis 

Lauremberg Eubank de Arruda para no prazo legal apresentar as 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146726 Nr: 7406-15.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thulio Rafael de Souza Fiuza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:4493

 Intimar advogado do sentenciado da sentença de ref. 9,3

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153240 Nr: 1593-70.2018.811.0028

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Georgiana Laura do Valle Souza, Jorge Adriano da 

Valle Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gutemberg Eubank de 

Arruda - OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar advogado da parte requerida da sentença de ref. 26

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151974 Nr: 1050-67.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzete Jesus Ribeiro de Moraes, JLRdA, RRdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para intimar o advogado da parte autora a Decisão de ref 63, 

bem como, querendo manifestar no prazo legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000575-26.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000575-26.2020.8.11.0028. AUTOR: 

ADELIO RODRIGUES DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa a obtenção de 

benefício previdenciário. O autor requer a antecipação de tutela com o fim 

de que seja concedida a implantação do benefício, aduzindo que seu 

direito está devidamente demonstrado. Nesse aspecto, artigo 300, do 

CPC/2015 prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela 

pretendida desde que houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro. Assim, 

INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista não 

restando demonstrado nos autos a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente quanto ao seu direito, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal. A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 05 de Novembro de 2020, 
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às 15h30min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista a autora no prazo de 10 dias. Defiro o pedido 

de Justiça Gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000574-41.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULITA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000574-41.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

MARIA JULITA DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa a obtenção de 

benefício previdenciário. O autor requer a antecipação de tutela com o fim 

de que seja concedida a implantação do benefício, aduzindo que seu 

direito está devidamente demonstrado. Nesse aspecto, artigo 300, do 

CPC/2015 prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela 

pretendida desde que houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro. Assim, 

INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista não 

restando demonstrado nos autos a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente quanto ao seu direito, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal. A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 05 de Novembro de 2020, 

às 15h00min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista a autora no prazo de 10 dias. Defiro o pedido 

de Justiça Gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000573-56.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA DO CARMO DE ARRUDA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000573-56.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

OLINDA DO CARMO DE ARRUDA GOMES REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa a 

obtenção de benefício previdenciário. O autor requer a antecipação de 

tutela com o fim de que seja concedida a implantação do benefício, 

aduzindo que seu direito está devidamente demonstrado. Nesse aspecto, 

artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos 

da tutela pretendida desde que houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, 

que seja clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que 

a parte é titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro. 

Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela, tendo em vista não 

restando demonstrado nos autos a prova inequívoca da verossimilhança 

das alegações do requerente quanto ao seu direito, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova testemunhal. A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 05 de Novembro de 2020, 

às 14h30min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista a autora no prazo de 10 dias. Defiro o pedido 

de Justiça Gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000582-18.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE MORAES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE EXECUTIVO INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000582-18.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA DE MORAES OLIVEIRA REU: GERENTE EXECUTIVO 

INSS VISTOS, Trata-se de ação que visa obtenção de Benefício 

Previdenciário. Em análise detida dos autos, verifica-se que a autora não 

juntou os documentos acostados até mesmo para evidenciar que o mesmo 

exerce trabalho rural, na inicial não são suficientes para a instrução do 

feito (Súmula 149 STJ), bem como, nos termos do art. 321 do CPC, 

INTIME-SE a parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, IV do CPC. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000576-11.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO BATISTA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000576-11.2020.8.11.0028. AUTOR: 

ORLANDO BATISTA DE CAMPOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de Ação Previdenciária para 

Concessão de Pensão por Morte. A praxe e a própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos 

demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 05 de Novembro de 2020, 

às 16h00min. Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino 

desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e 
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intimação para comparecimento em audiência. Por sua vez, decorrido o 

prazo de contestação, havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 

10 dias. Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se 

exige prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à 

Justiça para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos 

autos o referido requerimento indeferido. Intime-se a requerente para 

acostar nos autos documentos em ralação aos filhos do de cujus. Defiro o 

pedido de Justiça Gratuita. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000572-71.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIL MARA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000572-71.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

IZAIL MARA DE ARRUDA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações 

a respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 05 de Novembro de 2020, 

às 14h00min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000565-79.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000565-79.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

MARIA BENEDITA DE MORAES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS, Trata-se de ação que visa à obtenção de 

benefício previdenciário. A praxe e a própria experiência das conciliações 

a respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Dessa forma, designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 05 de Novembro de 2020, 

às 13h30min. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, 

determino desde já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC/2015. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo manifestação, vista ao autor no prazo de 10 dias. Acerca da 

recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos o 

referido requerimento indeferido. Defiro o pedido de Justiça Gratuita. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001367-14.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DA SILVA OAB - RS22104-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILLIOANA FABRICIA FONTES SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1001367-14.2019.8.11.0028. 

REQUERENTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A REQUERIDO: 

LILLIOANA FABRICIA FONTES SILVA - ME VISTOS, Trata-se de uma 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO MERCEDES-BENZ 

DO BRASIL S.A em face de LILLIONARA FABRICIA FONTES SILVA – ME. 

As partes compuseram e postulam a homologação do mesmo nas (Id 

22268570). É o relatório. Decido. Cumpre registrar que a conciliação 

pressupõe a existência de partes divergentes, com interesses 

conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões recíprocas na 

busca de prevenir ou extinguir o litígio. Preconiza o artigo 139, incisos II e 

V do Código de Processo Civil que o juiz velará pela rápida solução do 

litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo que, caso isso 

ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito. Desta forma, o 

acordo entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, que atuará 

como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação. Assim, a 

homologação do acordo pelo magistrado possui o condão de atribuir 

validade de decisão judicial ao acordo, sendo que o juiz somente 

procederá a esse ato quando entender que a forma em que o acordo foi 

realizado pelas partes, atende não somente à legislação pertinente ao 

caso, como, também, seu senso de justiça. A livre manifestação da 

vontade das partes em encerrar o litígio tem que ser respeitada pelo 

julgador, não podendo sofrer interferência indevida já que a este, salvo 

nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas averiguar o aspecto 

formal do ato e, se resguardado pela legalidade, ratificá-lo. Desta forma, 

verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes. Por esta razão, HOMOLOGO 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo de (Id 

22268570)., consequentemente JULGO EXTINTO O PROCESSO com 

resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, “b” 

do Código de Processo Civil. Custas nos termos do acordo. P.I.C. 

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000929-85.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA PEREIRA COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1000929-85.2019.8.11.0028. 

REQUERENTE: APARECIDA PEREIRA COIMBRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXILIO DOENÇA proposta 

APARECIDA PEREIRA COIMBRA em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS. Recebida a inicial, designando a pericia medica e 

deferida a liminar (Id 19987532). Laudo pericial (Id 21339678). 
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Devidamente citado, manifestou (Id 21921857). A parte autora apresentou 

impugnação a contestação e ao laudo pericial (Id 25677844). É o relatório. 

Fundamento e decido. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do CPC, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Partes legítimas e legítimo interesse de agir. 

Presentes ainda os pressupostos processuais. Passo a análise do mérito. 

Em que pese as razões apresentadas pela parte autora, tenho que os 

requisitos necessários para o restabelecimento de auxílio doença, 

aposentadoria por invalidez ou auxilio acidente. A A Lei 8.213, de 24 de 

julho de 1991, ao dispor sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social, como norma de regramento infraconstitucional dos benefícios 

previstos no artigo 201 da Constituição Federal, é clara ao dispor em seu 

artigo 11, inciso I, com redação alterada pela Lei n.º 8.647/93, in verbis: 

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes 

pessoas físicas: (...) I - como empregado: a) aquele que presta serviço de 

natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua 

subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado; 

Por seu turno, no benefício de auxílio-doença, a incapacidade há de ser 

temporária ou, embora permanente, que seja apenas parcial para o 

exercício de suas atividades profissionais habituais, ou ainda que haja a 

possibilidade de reabilitação para outras atividades que garanta o sustento 

de segurado, nos termos dos artigos 59 e 62 da Lei nº 8.213/1991 Vale 

salientar ainda julgados dos tribunais em relação a essa matéria: 

PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REMESSA OFICIAL. APELAÇÃO DO 

INSS. INCAPACIDADE. COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E 

PERMANENTE. BENEFÍCIO MANTIDO. TERMO INICIAL. REMESSA OFICIAL 

NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. I - Considerando que o valor 

da condenação ou proveito econômico não ultrapassa 1.000 (mil) salários 

mínimos na data da sentença, conforme art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, não 

é caso de remessa oficial. II - Para a concessão da aposentadoria por 

invalidez é necessário comprovar a condição de segurado(a), o 

cumprimento da carência, salvo quando dispensada, e a incapacidade 

total e permanente para o trabalho. O auxílio-doença tem os mesmos 

requisitos, ressalvando-se a incapacidade, que deve ser total e temporária 

para a atividade habitualmente exercida. III - O perito judicial conclui pela 

incapacidade total e permanente do(a) autor(a). Devida a aposentadoria 

por invalidez. IV - Conforme entendimento do STJ, o termo inicial do 

benefício deve corresponder à data da cessação administrativa do 

auxílio-doença. In casu, a sentença deve ser mantida diante da vedação 

da reformatio in pejus. V - Remessa oficial não conhecida. Apelação 

improvida. (TRF 3ª Região, NONA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 

2251459 - 0021222-82.2017.4.03.9999, Rel. JUIZ CONVOCADO OTAVIO 

PORT, julgado em 04/04/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/04/2018 ) 

Partindo dessas premissas, é de se notar que restou demonstrado nos 

autos, após perícia médica, que a parte autora não se encontra acometida 

de situação que a impeça de trabalhar. Veja-se que o perito afirmou que 

não foi constatada a presença de incapacidade laborativa, não apresenta 

limitações para a vida independente. Reafirma ainda, no nas resposta ao 

quesitos 6 ao juízo - “6 e 7”, a requerida não apresenta doença/moléstia 

ou lesão que a torna incapacitada para o exercício do ultimo trabalho e no 

“7” a mesma não tem incapacidade de natureza permanente/temporária e 

parcial/total . As partes foram intimadas do laudo pericial, entretanto, vale 

salientar que foi designado Pericia medica tão somente para constatar a 

condição física da Requerente, contudo devemos asseverar que o 

trabalho do perito judicial de certeza, para tanto não merece acolhimento a 

manifestação da Requerente. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, com resolução de mérito, na forma do art. 

487, I do CPC/2015, vez que não houve o preenchimento dos requisitos 

necessários para a obtenção do benefício pretendido. Pela sucumbência, 

CONDENO a requerente no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo, com 

moderação, em R$600,00 (seiscentos reais) na forma do art.85, §8º do 

CPC, ficando SUSPENSOS os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º 

do CPC, uma vez que o autor litiga sob o pálio da assistência judiciária 

gratuita. P.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000900-35.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS RAFAEL DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO OAB - MT24624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1000900-35.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

ELIAS RAFAEL DE SOUZA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos Trata-se de Ação Previdenciária de Concessão de 

Auxílio-Doença C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por 

ELIAS RAFAEL DE SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, asseverando o autor que é portador de moléstia que o 

impossibilita para as atividades laborais. Com a inicial vieram os 

documentos. Recebida a inicial, indeferida a liminar e designando a perícia 

medida (Id 19885916). Laudo pericial (Id 21339993). Devidamente citado, 

apresente contestação (Id 21991294). A parte autora impugnou a 

contestação (Id 26130452). É o relatório. Decido. O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do CPC, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto 

se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Partes legítimas e 

legítimo interesse de agir. Presentes ainda os pressupostos processuais. 

Passo a análise do mérito. Em que pese as razões do Instituto Nacional de 

Seguridade Social, tenho que deve ser concedido o auxílio doença a parte 

autora por encontrar guarida na Lei 8.213/91, que reconhece esse direito 

ao segurado que estiver com a sua capacidade reduzida para o exercício 

de atividade, não se podendo falar em cerceamento de defesa e ausência 

de interesse processual. O art. 59 da Lei 8.213/91 prevê que: “Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos”. Vale salientar ainda julgados dos tribunais em 

relação a essa matéria: PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REMESSA 

OFICIAL. APELAÇÃO DO INSS. INCAPACIDADE. COMPROVADA A 

INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. BENEFÍCIO MANTIDO. TERMO 

INICIAL. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. I - 

Considerando que o valor da condenação ou proveito econômico não 

ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da sentença, conforme art. 

496, § 3º, I, do CPC/2015, não é caso de remessa oficial. II - Para a 

concessão da aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a 

condição de segurado(a), o cumprimento da carência, salvo quando 

dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho. O 

auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, 

que deve ser total e temporária para a atividade habitualmente exercida. III 

- O perito judicial conclui pela incapacidade total e permanente do(a) 

autor(a). Devida a aposentadoria por invalidez. IV - Conforme 

entendimento do STJ, o termo inicial do benefício deve corresponder à 

data da cessação administrativa do auxílio-doença. In casu, a sentença 

deve ser mantida diante da vedação da reformatio in pejus. V - Remessa 

oficial não conhecida. Apelação improvida. (TRF 3ª Região, NONA TURMA, 

Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2251459 - 0021222-82.2017.4.03.9999, Rel. JUIZ 

CONVOCADO OTAVIO PORT, julgado em 04/04/2018, e-DJF3 Judicial 1 

DATA:18/04/2018 ) Nos termos do artigo supracitado, para que a parte 

autora faça jus à auxílio doença a mesma deve estar incapaz para a 

atividade laboral. Partindo dessas premissas, é de se notar que restou 

demonstrado nos autos, após perícia médica, que a parte autora 

encontra-se acometida de lesão que o(a) incapacita de forma total e 

temporária para a atividade que exerce. Descreve a perícia que o(a) 

autor(a) é portador Psicose não-orgânica – F29, associado a episódio 

depressivo – F32.9. Segundo o laudo, a incapacidade é total e temporária 

(item 6, 7). Quanto ao período de carência, a questão está superada, uma 

vez que o(a) autor(a) se verifica a condição de segurado por mais de 12 

contribuições. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do 

CPC/2015, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento 

mensal à parte autora do benefício da auxilio doença, desde o dia 
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14.02.2019, observando prazo prescricional quinquenal devendo incidir 

sobre os valores: correção monetária pelo IPCA-E desde o indeferimento 

do pedido administrativo e juros conforme a remuneração da caderneta de 

poupança desde a citação, nos termos do RE 870947, julgamento em 

20.09.2017/STF. Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) (art.85, 

§3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, 

nos termos do Enunciado 111 do STJ. Tendo em vista a presente decisão 

considerando que se trata de verba alimentar com fundamento no art. 300 

do CPC, DEFIRO a Tutela de urgência antecipada para que o INSS implante 

o benefício da autora em trinta dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 

até o limite de R$ 20.000.00 (vinte mil reais). Deixo de remeter os autos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 

3º, I do CPC. P.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000899-50.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO DE OLIVEIRA MARCAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO OAB - MT24624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1000899-50.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

BENTO DE OLIVEIRA MARCAL REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS VISTOS Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE AUXILIO 

DOENÇA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta BENTO DE 

OLIVEIRA MARÇAL em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS. Recebida a inicial, designando a pericia medica e deferida 

a liminar (Id 20031528). Laudo pericial (Id 21339685). Devidamente citado, 

manifestou (Id 21921855). A parte autora apresentou impugnação a 

contestação e ao laudo pericial (Id 26127635). É o relatório. Fundamento e 

decido. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do CPC, sendo desnecessária a 

oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as 

provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. 

Assim, desnecessária a realização de audiência de instrução e 

julgamento. Partes legítimas e legítimo interesse de agir. Presentes ainda 

os pressupostos processuais. Passo a análise do mérito. Em que pese as 

razões apresentadas pela parte autora, tenho que os requisitos 

necessários para a concessão da aposentadoria por auxilio doença não 

estão presentes. A Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, ao dispor sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social, como norma de regramento 

infraconstitucional dos benefícios previstos no artigo 201 da Constituição 

Federal, ao tratar da controvérsia posta na demanda é clara ao dispor em 

seus artigos 11, inciso VII, 26, inciso III, 39, inciso I, 42 e artigo 59, com 

redação alterada pela Lei n.º 8.647/93, in verbis: “Art. 11. São segurados 

obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: (Redação 

dada pela Lei nº 8.647, de 1993) (...) VII - como segurado especial: o 

produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o garimpeiro, o 

pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, 

individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio 

eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou 

companheiros e filhos maiores de 14 (quatorze) anos ou a eles 

equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo 

familiar respectivo. “Art. 26. Independe de carência a concessão das 

seguintes prestações: (...) III - os benefícios concedidos na forma do 

inciso I do art. 39, aos segurados especiais referidos no inciso VII do art. 

11 desta Lei;” “Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso 

VII do art. 11 desta Lei, fica garantida a concessão: I - de aposentadoria 

por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de 

pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, desde que comprove o 

exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período, 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de 

meses correspondentes à carência do benefício requerido;” “Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos.” Por seu turno, no benefício de 

auxílio-doença, a incapacidade há de ser temporária ou, embora 

permanente, que seja apenas parcial para o exercício de suas atividades 

profissionais habituais, ou ainda que haja a possibilidade de reabilitação 

para outras atividades que garanta o sustento de segurado, nos termos 

dos artigos 59 e 62 da Lei nº 8.213/1991 Vale salientar ainda julgados dos 

tribunais em relação a essa matéria: PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONCESSÃO 

DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REMESSA 

OFICIAL. APELAÇÃO DO INSS. INCAPACIDADE. COMPROVADA A 

INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. BENEFÍCIO MANTIDO. TERMO 

INICIAL. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. I - 

Considerando que o valor da condenação ou proveito econômico não 

ultrapassa 1.000 (mil) salários mínimos na data da sentença, conforme art. 

496, § 3º, I, do CPC/2015, não é caso de remessa oficial. II - Para a 

concessão da aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a 

condição de segurado(a), o cumprimento da carência, salvo quando 

dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho. O 

auxílio-doença tem os mesmos requisitos, ressalvando-se a incapacidade, 

que deve ser total e temporária para a atividade habitualmente exercida. III 

- O perito judicial conclui pela incapacidade total e permanente do(a) 

autor(a). Devida a aposentadoria por invalidez. IV - Conforme 

entendimento do STJ, o termo inicial do benefício deve corresponder à 

data da cessação administrativa do auxílio-doença. In casu, a sentença 

deve ser mantida diante da vedação da reformatio in pejus. V - Remessa 

oficial não conhecida. Apelação improvida. (TRF 3ª Região, NONA TURMA, 

Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2251459 - 0021222-82.2017.4.03.9999, Rel. JUIZ 

CONVOCADO OTAVIO PORT, julgado em 04/04/2018, e-DJF3 Judicial 1 

DATA:18/04/2018 ) Partindo dessas premissas, é de se notar que restou 

demonstrado nos autos, após perícia médica, que a parte autora não se 

encontra acometida de situação que a impeça de trabalhar. Veja-se que o 

perito afirmou que não foi constatada a presença de incapacidade 

laborativa, não apresenta limitações para a vida independente. Reafirma 

ainda, nas respostas aos quesitos 6 ao juízo - “6 e 7”, a requerida não 

apresenta doença/moléstia ou lesão que a torna incapacitada para o 

exercício do ultimo trabalho e no “7” a mesma não tem incapacidade de 

natureza permanente/temporária e parcial/total . As partes foram intimadas 

do laudo pericial, entretanto, vale salientar que foi designado Pericia 

medica tão somente para constatar a condição física da Requerente, 

contudo devemos asseverar que o trabalho do perito judicial de certeza, 

para tanto não merece acolhimento a manifestação da Requerente. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, vez que não 

houve o preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do 

benefício pretendido. Pela sucumbência, CONDENO a requerente no 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, que fixo, com moderação, em R$600,00 

(seiscentos reais) na forma do art.85, §8º do CPC, ficando SUSPENSOS 

os pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do CPC, uma vez que o 

autor litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita. P.I.C. Transitada 

em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações 

de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000085-38.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO ALMEIDA BREDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ SENTENÇA Processo: 1000085-38.2019.8.11.0028. 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: JULIANO ALMEIDA 

BREDER VISTOS, BANCO J. SAFRA S/A ajuizou a presente Ação de 

Busca e Apreensão em face de JULIANO ALMEIDA BREDER, com suporte 

no Decreto-lei nº 911/69, buscando o bem descrito na inicial, alienado 

fiduciariamente em garantia. A liminar foi deferida à (ID 20523433). A 
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busca e apreensão foi devidamente cumprida, com o bem apreendido de 

acordo com a certidão do oficial de justiça (ID 20786928). A autora 

manifesta-se pela homologação da presente ação, tendo em vista que as 

partes celebraram um acordo extrajudicial (ID 21262672). É o relatório. 

Decido. Inicialmente cumpre registrar que a conciliação pressupõe a 

existência de partes divergentes, com interesses conflitantes, que, de 

comum acordo, fazem concessões recíprocas na busca de prevenir ou 

extinguir o litígio. Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de 

Processo Civil, que o juiz velará pela duração razoável do processo, 

buscando atingir a conciliação das partes, sendo que, caso isso ocorra, o 

processo será decidido com resolução do mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, “b” do CPC/2015. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes 

será homologado pelo juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo 

validade à conciliação. Assim, a homologação do acordo pelo magistrado 

possui o condão de atribuir validade de decisão judicial ao acordo, sendo 

que o juiz somente procederá a esse ato quando entender que a forma em 

que o acordo foi realizado pelas partes, atende não somente à legislação 

pertinente ao caso, como, também, seu senso de justiça. A livre 

manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio tem que ser 

respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência indevida já que 

a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas 

averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela legalidade, 

ratificá-lo. In casu, constato que o acordo celebrado preserva os 

interesses das partes e não constato nenhuma irregularidade na avença 

apresentada em juízo. Desta forma, estando satisfatoriamente 

resguardados os interesses dos envolvidos, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, o que faço, com fulcro assente no 

artigo 487, inciso III, “b” do CPC/2015, para HOMOLOGAR o acordo que 

consta na MANIFESTAÇÃO (ID 21262672) pactuado no que tange às 

condições que o regerão. Após, oficie-se ao DETRAN para que proceda a 

baixa do bloqueio judicial no bem indicado na inicial. Custas nos termos do 

contrato. P.R.I.C. Após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-47.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LIGIANA DE ARRUDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000593-47.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:BRUNA LIGIANA 

DE ARRUDA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 28/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . 16 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018034-58.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS INOCENCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, diante da petição id. 30356149 impulsiono os autos para 

que a parte manifeste se concorda com o valor depositado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-45.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AMALIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 1000091-45.2019.8.11.0028; Valor causa: R$ 14.970,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso Inominado foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda que a parte recorrente efetuou o 

recolhimento da custas conforme guias id.29202538 . Certifico finalmente, 

que impulsiono os autos para que a parte recorrida apresente as 

contrarrazões recursais. POCONÉ, 17 de abril de 2020 Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ 

E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000657-62.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME GONCALO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES OAB - MT2818/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico 

ainda que a parte efetuou o recolhimento das custas conforme id. 

29202529. Certifico finalmente, que impulsiono os autos para que a parte 

recorrida apresente as contrarrazões recursais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002172-64.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE DO PRADO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 1002172-64.2019.8.11.0028; Valor causa: R$ 10.122,20; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[Abatimento proporcional do preço]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o 

Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico ainda que a 

parte recorrente requereu gratuidade das custas. Certifico finalmente, que 

impulsiono os autos para que a parte recorrida apresente as 

contrarrazões recursais. POCONÉ, 17 de abril de 2020 Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ 

E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001921-46.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE LEITE NUNES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 1001921-46.2019.8.11.0028; Valor causa: R$ 10.177,04; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[Abatimento proporcional do preço]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o 

Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico ainda que a 

parte recorrente requereu gratuidade das custas. Certifico finalmente, que 

impulsiono os autos para que a parte recorrida apresente as 

contrarrazões recursais. POCONÉ, 17 de abril de 2020 Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ 

E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002171-79.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 1002171-79.2019.8.11.0028; Valor causa: R$ 12.684,67; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico ainda 

que a parte recorrente requereu gratuidade das custas. Certifico 

finalmente, que impulsiono os autos para que a parte recorrida apresente 

as contrarrazões recursais. POCONÉ, 17 de abril de 2020 Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ 

E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002150-06.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOENIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 1002150-06.2019.8.11.0028; Valor causa: R$ 12.879,27; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[Abatimento proporcional do preço]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o 

Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico ainda que a 

parte recorrente requereu gratuidade das custas. Certifico finalmente, que 

impulsiono os autos para que a parte recorrida apresente as 

contrarrazões recursais. POCONÉ, 17 de abril de 2020 Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ 

E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000738-74.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIMIRO MOTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT4319-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 1000738-74.2018.8.11.0028; Valor causa: R$ 23.005,84; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[Direito de Imagem, Cobrança indevida de ligações, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Antecipação de 

Tutela / Tutela Específica, Repetição de indébito]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico ainda 

que a parte recorrente requereu gratuidade das custas. Certifico 

finalmente, que impulsiono os autos para que a parte recorrida apresente 

as contrarrazões recursais. POCONÉ, 17 de abril de 2020 Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ 

E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002199-47.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 1002199-47.2019.8.11.0028; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico 

ainda que a parte recorrente efetuou o recolhimento das custas. Certifico 

finalmente, que impulsiono os autos para que a parte recorrida apresente 

as contrarrazões recursais. POCONÉ, 17 de abril de 2020 MARCIA 

DOROTEIA FERNANDES DE MORAES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. 

Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: 

(65) 33451507

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000586-55.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA JESUS SILVA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUINA RIBEIRO XAVIER OAB - GO10738 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM MARTINS DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1000586-55.2020.8.11.0028. EXEQUENTE: ELIZANDRA JESUS SILVA 

NUNES EXECUTADO: MIRIAM MARTINS DE OLIVEIRA - ME VISTOS, 1 – 

RECEBO a petição inicial com seus documentos. 2 – DESIGNE-SE 

audiência de conciliação e intimem-se as partes. 3 – CITE-SE a parte 

reclamada a respeito da presente ação, bem como a intime para participar 

da audiência conciliatória sob pena de revelia. Caso não haja acordo, a 

reclamada tem o prazo de cinco dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia. 4 – Às expedições 
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necessárias. 5 – INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do 

CDC. 6 – INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011905-37.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO POLICARPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT12291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

8011905-37.2016.8.11.0028. REQUERENTE: BENEDITO POLICARPO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTOS, O processo encontra-se em fase de cumprimento 

de sentença. Procedam as alterações necessárias. Intime-se o executado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, quite o débito integralmente, sob 

pena de aplicação da multa do art. 523 do CPC/2015, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito. Não efetuado o 

pagamento, ao cálculo do valor da multa. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013983-67.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME IRENI DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

8013983-67.2017.8.11.0028. REQUERENTE: GUILHERME IRENI DE SALES 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, O processo encontra-se em fase de 

cumprimento de sentença. Procedam as alterações necessárias. Intime-se 

o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, quite o débito 

integralmente, sob pena de aplicação da multa do art. 523 do CPC/2015, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do valor da multa. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8017132-08.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO TOMAZ DE REZENDE - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON BETTANIN DE BARROS OAB - MT7901-O (ADVOGADO(A))

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT17567-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE POCONE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

8017132-08.2016.8.11.0028. EXEQUENTE: SEBASTIAO TOMAZ DE 

REZENDE - ME EXECUTADO: MUNICIPIO DE POCONE VISTOS, Em reanálise 

a exordial, verifica-se a ausência do título executivo apontado pelo 

exequente na exordial, qual seja, contrato assinado com duas 

testemunhas. Verifica-se a juntada apenas de notas fiscais, as quais, por 

si só, não possuem força executiva. Assim, intime-se o exequente para 

acostar aos autos título executivo líquido e certo, no prazo de 15 dias, sob 

pena de extinção. Com a juntada, vistas ao executado. Por ora, INDEFIRO 

o pedido de penhora online, ante a ausência do título extrajudicial. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013947-25.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY DA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

8013947-25.2017.8.11.0028. REQUERENTE: VALDINEY DA COSTA E 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. DESPACHO VISTOS, Considerando o 

pagamento voluntário da obrigação, intime-se o requerente para informar 

se concorda com o valor, no prazo de 05 dias, sob pena de aceitação 

tácita. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-89.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERSZON DOMINGOS GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT3009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE POCONE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000489-89.2019.8.11.0028. REQUERENTE: ERSZON DOMINGOS 

GUIMARAES REQUERIDO: AGUAS DE POCONE S.A. SENTENÇA VISTOS, 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ERSZON DOMINGOS 

GUIMARÃES em face da sentença que julgou o mérito da ação. Sustenta o 

Embargante quanto a existência de omissão no que tange ao período 

refaturamento das contas de água, uma vez que consta na sentença tão 

somente quanto a média “frequentemente faturada”. Instado a manifestar, 

o embargado concordou com a sentença e pleiteou a manutenção do 

julgado proferido. É o relatório. Fundamento e decido. Os Embargos de 

Declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe 

modificar, em princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois 

simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e 

esclarecer obscuridades porventura encontradas na sentença. O 

Embargante interpôs os presentes embargos de declaração aduzindo que 

a sentença não se pronunciou quanto ao período a ser refaturado, 

gerando a ausência de parâmetros para proceder com o refaturamento. 

Dessa forma, analisando minuciosamente a sentença atacada verifico que 

os embargos merecem provimento. Isto porque a expressão 

“frequentemente faturada” não deixa claro o período a ser considerado 

pela Embargante para fins de cumprimento da sentença, dificultando a 

efetividade da determinação judicial. Por este motivo, faz jus o Embargante 

à correção da referida omissão. Dito isto, CONHEÇO e ACOLHO o 

Embargo de Declaração, a fim de retificar a sentença embargada de ID 

26963761, com fundamento no art. 1022, inciso III do CPC, nos termos que 

seguem, para onde se lê: “PROMOVA a reclamada o refaturamento dos 

aludidos meses, sendo realizada a cobrança conforme os valores 

frequentemente faturados.” Passe a constar: “PROMOVA a reclamada o 

refaturamento dos aludidos meses, sendo realizada a cobrança conforme 
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os valores faturados nos 12 (doze) meses anteriores.” P. I. C. Transitada 

em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações 

de estilo, arquivem-se os autos. Katia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000095-75.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - SP182679 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA LUKS MAFRA (REU)

JOSE NILTON CEZARIO MAFRA (REU)

 

Intimo a parte autora para efetuar o recolhimento de custas da diligência 

do oficial de justiça, no prazo legal, no site do TJMT 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico), ou informar 

que proporcionará meios para cumprimento da diligência.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000200-23.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA CURITIBA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ISFER OAB - PR0011307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS (IMPETRADO)

Prefeito de Porto dos Gaúchos (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONY DE ABREU MUNHOZ OAB - MT11972-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS VARA ÚNICA DE PORTO DOS GAÚCHOS Av. 

Diamantino, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO PROCESSO n. 

1000200-23.2018.8.11.0019 Valor da causa: R$ 109.338,60 ESPÉCIE: 

[Imunidade]->MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) POLO ATIVO: 

Nome: FAZENDA CURITIBA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA, 

Endereço: MT 338, Km 180, Mais 16km, Rural, ITANHANGÁ - MT - CEP: 

78579-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS, 

Endereço: desconhecido Nome: Prefeito de Porto dos Gaúchos Endereço: 

Praça Leopoldina Wilke, 19, Centro, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 

78560-000 Diante da SENTENÇA (ID- 22533057) que determinou o 

levantamento da caução oferecida pelo impetrante, Intimo a parte autora 

para que indique os dados bancários para posterior expedição de alvará 

judicial. PORTO DOS GAÚCHOS, 17 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 46534 Nr: 390-66.2019.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Maria 

Natalina Palmieri Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Faruk de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:, ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Nunes de 

Figueiredo - OAB:5324-OAB/MT

 Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

ADMISSÍVEL a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia para 

PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo 

Penal, o denunciado PAULO FARUK DE MORAES, como incurso no artigo 

121, §2º, II (motivo fútil - delito ocorreu por questões relacionadas à 

irresignação do réu quanto aos atos de fiscalização/controle/cobrança 

promovidas pela vítima na propriedade rural acerca de um suposto 

desvio/desproporção da produção/colheita que era uma espécie de 

garantia de uma dívida do réu com a empresa) e IV (recurso que dificultou 

a defesa da vítima - emprego de arma de fogo/vários disparos a curta 

distância pelas costas da vítima/surpresa da ação), do Código Penal, a fim 

de que seja oportunamente submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal 

do Júri desta Comarca em decorrência da acusação.Expeça-se, pois, o 

necessário e, preclusa a decisão de pronúncia, certifique-se e 

encaminhem-se os autos, acompanhados dos objetos eventualmente 

apreendidos ao Excelentíssimo Juiz Presidente do Tribunal do Júri desta 

Comarca, nos termos do art. 421, do referido Diploma Legal.Publica-se. 

Intime-se. Cumpra-se as demais providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000095-75.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - SP182679 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA LUKS MAFRA (REU)

JOSE NILTON CEZARIO MAFRA (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000095-75.2020.8.11.0019 Assunto: [Imissão] 

Autor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO 

AGRONEGOCIO SA Requerido: JOSE NILTON CEZARIO MAFRA e outros 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO, proposta por 

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO 

S.A. - “ECO SECURITIZADORA” em face de JOSÉ NILTON CEZÁRIO 

MAFRA e VANDA LUKS MAFRA, todos devidamente qualificados na 

inicial, visando a expedição de mandado de reintegração na posse do 

imóvel rural descrito nos autos, bem como a concessão de liminar 

determinando que os requeridos desocupem o imóvel. Cinge-se dos autos 

que a requerente ajuizou a presente demanda, aduzindo que as partes 

firmaram a cédula de crédito rural financeiras nºs 00/2013-JNM, 

001/2014-JNM, 001/2015-JNM, 001/2016-JNM, 001/2017-JNM e 

002/2017-JNM, bem como as partes também firmaram “Instrumento 

Particular de Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia de Bens 
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Imóveis”, sendo dado em garantia um imóvel rural denominado “GLEBA 

JANUÁRIO RIBEIRO DA COSTA” localizado no município de Porto dos 

Gaúchos/MT, devidamente matriculado sob n. 10.324, no CRI da referida 

Comarca. Aduziu ainda, que diante do inadimplemento das obrigações 

assumidas por parte dos requeridos, a autora iniciou o procedimento 

extrajudicial previsto na Lei Federal nº 9.514/97, a fim de expropriar o bem 

alienado fiduciariamente em seu favor, o que resultou na consolidação da 

propriedade do imóvel alienado fiduciariamente em seu favor, sendo os 

requeridos notificado para desocupar o referido bem, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas o que não ocorreu, motivando o manejo da 

demanda. Em decisão de id 29088236, foi determinado que a requerente 

emendasse a inicial, readequando o valor da causa e recolhesse as 

custas processuais sobre o valor retificado, o que ocorreu no id 

30055849. Então os autos vieram-me conclusos É o relato do necessário. 

Fundamento e Decido Como é cediço, para concessão de um pedido 

liminar, mister a comprovação de dois elementos basilares: (i) fumus boni 

iuris, representado pela veracidade dos fatos articulados (vista sob grau 

de cognição sumário pela etapa processual); e, (ii) periculum in mora, 

atinente à situação de risco de grave dano. In casu, tenho que todos os 

requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional encontram-se presentes. Com efeito, certo é que a 

probabilidade do direito da parte autora está alicerçada nos documentos 

trazidos com a inicial ajuizada os quais demonstram, ao menos em sede de 

cognição sumária, que o “Instrumento Particular de Constituição de 

Alienação Fiduciária em Garantia de Bens Imóveis” foi firmada entre as 

partes de forma espontânea e legal, sendo respeitado os ditames da Lei n. 

9.514/97 e as normas da CGJ-MT. Digo isso, porque a própria matrícula do 

imóvel em questão denota que a alienação fiduciária decorrente do 

“Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia 

de Bens Imóveis”, assim como a consolidação da propriedade do bem, 

conforme matrícula do imóvel juntado aos autos. Destarte, não é demais 

ressaltar que a consolidação da propriedade do bem em nome do credor 

fiduciante lhe confere o direito à posse do imóvel, em decorrência do 

inadimplemento do negócio firmado, restando, numa primeira análise, 

configurada a posse injusta dos requeridos. Assim, reafirmo que dada a 

presunção de veracidade e legalidade que emana do registro lavrado na 

matrícula por meio do cartorário, resta autorizada a reintegração na posse 

do imóvel adquirido. Por outro lado, não há dúvida, de igual maneira, 

quanto ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação a que está 

sujeita o requerente, uma vez que se encontra privada de exercer o seu 

direito sobre a coisa, ocupada injustamente pelos requeridos. Por fim, 

saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será 

devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da 

marcha processual, não vinculando este magistrado, nem o mérito da 

causa. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, DEFIRO o pedido 

liminar aventado ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO 

AGRONEGÓCIO S.A. - “ECO SECURITIZADORA” em face de JOSÉ NILTON 

CEZÁRIO MAFRA e VANDA LUKS MAFRA, sem prejuízo de nova 

apreciação a medida que forem juntadas novas provas no curso do 

processo, para: a) DETERMINAR que os requeridos desocupem o imóvel 

dado em garantia no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, conforme 

requerido na exordial, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 

(mil reais) pelo descumprimento, limitado a R$ 10.000,00 (Dez mil reais), 

ressalvando a possibilidade de majoração da multa em caso de 

descumprimento. b) DETERMINAR seja expedido mandado de reintegração 

na posse do imóvel situado nesta cidade, composto por um terreno 

denominado “GLEBA JANUÁRIO RIBEIRO DA COSTA”, matrícula n. 10.324 

– CRI de Porto dos Gaúchos/MT, para que a requerente tome posse do 

referido imóvel. ADVIRTO, no entanto, que os supracitados mandados, 

somente devem ser cumpridos após o fim das medidas temporárias de 

prevenção no contágio pelo COVID-19, instituídas na Portaria-Conjunta n° 

249, de 18 de março de 2020, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. 

Considerando que a Conciliadora Judicial pode e deve auxiliar o 

magistrado na pauta de oralidade da Vara, nos termos do art. 334, § 1º, do 

CPC, DETERMINO que a Secretaria designe data para audiência, de acordo 

com a pauta da Conciliação. CITE-SE e INTIME-SE a requerida, no endereço 

declinado na exordial, bem como, intime-se a parte autora para que 

compareça à audiência, acompanhada de seu(s) advogado(s), com as 

advertências legais, contidas no art. 334, §§ 8º, 9º e 10º do CPC. O prazo 

para a parte requerida, oferecer contestação é de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial, será na forma estabelecida no art. 335 do Código de 

Processo Civil. Com a chegada da contestação, intime-se a parte autora 

para apresentação de impugnação. Cite-se. Intime-se. Às providências. 

Porto dos Gaúchos-MT, 8 de abril de 2020 RAFAEL DEPRA PANICHELLA 

Juiz de Direito em Cumulação

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000151-79.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS CERTIDÃO Processo: 

1000151-79.2018.8.11.0019 Polo Ativo: ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA 

PERES Polo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Impulsiono os autos a 

fim de intimar as partes para, querendo, manifestar a respeito do cálculo 

apresentado pelo Departamento Auxiliar da Presidência (anexo), no prazo 

de 05 dias. Decorrido o prazo sem manifestação das partes ou caso haja 

concordância, a decisão que determinou a expedição da requisição de 

pequeno valor - RPV, acompanhada do calculo atualizado juntado ao 

processo, valerá como oficio a ser encaminhado ao ente devedor, via PJE, 

nos termo do artigo 6 do provimento n. 20-2020. Porto dos Gaúchos, 17 de 

abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000152-64.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS CERTIDÃO Processo n. 

1000152-64.2018.8.11.0019 Polo Ativo: ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA 

PERES Polo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando a 

informação do Departamento Auxiliar da Presidência, intimo as partes para 

manifestar no prazo de 05 dias. Porto dos Gaúchos, 17 de abril de 2020

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000156-67.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE PORTO DOS GAUCHOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS Processo: 

1000156-67.2019.8.11.0019. REQUERENTE: DOUGLAS PEREIRA 

REQUERIDO: JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE PORTO DOS GAUCHOS S E N 

T E N Ç A Vistos. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Apenas para situar a 

questão, cuida-se de pedido de Alvará Judicial formulado por Douglas 

Pereira, devidamente qualificada nos autos. Em apertada síntese, pretende 

o requerente pleiteia pela expedição de alvará judicial autorizando a 

continuação do pagamento das parcelas restantes do empréstimo 

consignado, na modalidade Crédito Pessoal, sendo o contrato supracitado 

celebrado por sua falecida genitora Catarina Pereira Ferreira, com 

consignação em folha de pagamento, no qual o autor aduz ser avalista. 

Além disso, aduz que o contrato em questão não tem seguro prestamista. 
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Entre um ato e outro, o Banco do Brasil S/A, apresentou resposta no id 

21192292, informando que se trata de Crédito Consignado não Correntista 

do INSS, bem como que só pode descontar os débitos referente a 

operação de cliente falecido caso seja determinado em ação judicial e, por 

fim, esclarece que embora o autor tenha alegado ser o avalista do 

supramencionado empréstimo consignado, a operação em questão não 

possui avalista. Instado, o requerente deixou transcorrer o prazo sem 

manifestar acerca da informação prestada pelo Banco do Brasil S/A. Pois 

bem, por não haver arguição de preliminares e não visualizar questões de 

nulidade ou outras questões processuais pendentes de apreciação, 

passo à análise do mérito. É cediço que a jurisdição voluntária não resolve 

conflitos, mas apenas tutela interesses. Como o próprio nome diz, 

refere-se à homologação de pedidos que não impliquem litígio. Assim, no 

âmbito da jurisdição voluntária, o magistrado não atua para solucionar o 

conflito, nem para efetivar direito, nem para acautelar outro processo. Ele 

somente pronuncia-se sobre o negócio jurídico ou ao ato de interesse dos 

particulares, para verificação de sua conveniência ou de sua validade 

formal, quando devidamente exigida sua participação. In casu, o 

requerente pleiteou a autorização judicial para continuar pagando as 

parcelas referente ao empréstimo consignado contratado pela sua 

falecida genitora, por acreditar ser avalista do negócio jurídico em 

questão, razão pela qual seria obrigado a assumir a dívida de sua falecida 

mãe. Ocorre que conforme esclarecido pelo Banco do Brasil, onde fora 

contratado o empréstimo em discussão, o tipo de operação realizado pela 

Sra. Catarina Pereira Ferreira, genitora do autor, não possui avalista. 

Portanto, não é pela jurisdição voluntária que deverá a dívida ser saldada, 

mas sim através de inventário de bens e dívidas. Logo, conclui-se que a 

via escolhida pelo reclamante não é a correta. Ante ao exposto, com 

fulcro no artigo 487, I, do CPC/15, JULGO IMPROCEDENTE o presente 

pedido de expedição de Alvará Judicial proposto por Douglas Pereira. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, não 

havendo manifestação da parte interessada na execução da sentença, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Porto dos 

Gaúchos/MT, 14 de fevereiro de 2020. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010006-31.2016.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 

8010006-31.2016.8.11.0019. EXEQUENTE: MARCIA DE CAMPOS LUNA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO proposta em 02/02/2016 por MARCIA 

DE CAMPOS LUNA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados. Decisão de recebimento proferida em 

19/02/2016. Citado/Intimado, a parte executada manifestou concordância 

com o valor apresentado pela exequente (petição de 11/05/2016). Petição 

da exequente requerendo a expedição do RPV (petição de 16/05/2016). 

Sentença proferida em 06/07/2016, a qual extinguiu o processo de 

execução e determinou a expedição do ofício requisitório do RPV. Ofício n° 

15/2016 de 19/07/2016 regularmente expedido - RPV. Parte executada 

intimada – AR e respectiva Certidão de decurso do prazo – 21/10/2016. 

Decisão exarada em 23/11/2016 determinando nova intimação da parte 

executada, a fim de que informe o cumprimento e quitação da Requisição 

de Pequeno Valor, sob pena de sequestro do numerário. Certidão de 

intimação da parte executada e respectivo decurso do prazo – 

07/03/2017. Decisão proferida em 26/04/2017 determinando o sequestro 

do montante total exequendo e respectiva expedição de alvará. Bacenjud 

infrutífero. Em 08/05/2017 a parte exequente requereu novo sequestro. 

Relatório de migração do processo eletrônico com origem no Sistema CNJ 

(Projudi) para o Sistema PJe utilizando as ferramentas de conversão e 

migração de dados IP3 e Interop – 15/07/2017. Decisão exarada em 

09/08/2017 determinando a expedição de alvará para levantamento de 

valores. Certidão atestando a inexistência de valores bloqueados – 

17/08/2017. Decisão proferida em 17/10/2017 indeferindo o pedido de 

bloqueio nas contas do ente público e determinando à Secretaria do 

Juizado da Fazenda Pública que cumpra os procedimentos previstos no 

Provimento n.º 11/2017-CM. Bacenjud/bloqueio frutífero e transferência 

para conta única realizada, sendo o valor devidamente vinculado. Ofício n° 

72/2017-SEC (11/12/2017) encaminhado ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência/TJMT para os devidos cálculos. A parte executada 

informou ciência/concordância acerca do bloqueio realizado, mas 

requereu a remessa dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça para cálculo 

de atualização e deduções tributárias, nos termos do Provimento nº 

11/2017-CM. Ressaltou, também, que tal medida se faz necessária, tendo 

em vista a obrigatoriedade da retenção de imposto de renda, devendo 

aguardar o cálculo para liberação do devido valor (petição de 02/03/2018). 

Saneamento do feito realizado por este magistrado subscrevente, 

conforme se extrai da decisão proferida em 21/03/2018, ocasião em que 

determinou aguardar o retorno do cálculo para expedição do respectivo 

alvará em favor da exequente. Em 16/05/2018 a parte exequente requereu 

a transferência do valor bloqueado. Novo Ofício ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência/TJMT – 09/04/2018. Certidão de 

cumprimento dos termos do Provimento nº 11/2017-CM – 06/11/2018. Em 

04/01/2019 a parte exequente requereu novamente a transferência do 

valor bloqueado. A parte exequente renunciou os valores referentes à 

correção monetária e pugnou pela notificação do departamento, e, 

requereu ainda o prosseguimento do feito com a expedição do respectivo 

alvará (petição de 29/05/2019). Decisão exarada em 24/06/2019 deferindo 

o pedido retro da exequente. A parte exequente reiterou o pedido em 

08/07/2019. Ofício n° 62/2019 de 15/07/2019 encaminhado ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência/TJMT informando a 

renúncia da exequente referente à correção monetária. Certidão de 

cumprimento dos termos do Provimento nº 11/2017-CM – 15/07/2019 e da 

decisão proferida. Informação do DAP noticiando a ordem cronológica 

para realização dos cálculos – 23/08/2019. Em 18/03/2020 a parte 

exequente requereu novamente a transferência do valor bloqueado, 

ressaltando que o processo estava paralisado aguardando manifestação 

da parte executada. Certidão de impulso processual pela secretaria desta 

Comarca, a fim intimar as partes para se manifestar do cálculo 

apresentado pelo Departamento Auxiliar da Presidência (27/03/2020). A 

parte exequente manifestou concordância com o cálculo, conforme se 

extrai da petição de 01/04/2020. Juntada de determinação do 

Corregedor-Geral da Justiça para providência necessárias à expedição do 

alvará da exequente ou justificação acerca da impossibilidade, diante da 

reclamação apresentada pela supramencionada parte em 06/04/2020. Os 

autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO. Considerando 

o regular procedimento execucional, assim como a devida 

ciência/intimação das partes acerca do valor penhorado (Bacenjud) e 

calculado, DETERMINO a expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor de R$ 10.112,01 em favor da exequente, assim, EXPEÇA-SE alvará e 

em seguida seja transferido o referido montante a conta indicada nos 

autos. Em relação ao valor remanescente tributado – IRRF R$ 2.636,46, 

DETERMINO que proceda conforme disciplina o Provimento n° 20/2020-CM, 

de 1° de Abril de 2020. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. PORTO DOS GAÚCHOS, 17 de abril de 2020. Rafael Depra 

Panichella Juiz(a) de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 31/2020-CPAN

A Doutora Janaína Cristina de Almeida, Juíza de Direito e Diretora do Foro 

da Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a Lei Municipal n. 146/1994, a qual dispõe sobre a data 

de aniversário de Porto Alegre do Norte/MT e institui o dia 1 3 (treze) de 

maio como data de sua emancipação política;

CONSIDERANDO o teor do Decreto n. 558/2001, o qual, em homenagem a 
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Nossa Senhora da Libertação - Padroeira de Porto Alegre do Norte -, 

decretou o dia 24 de setembro como feriado municipal ;

CONSIDERANDO a Lei Municipal n. 717/2003, a qual institui o feriado 

denominado "O Dia dos Evangélicos", comemorado na sexta-feira que 

antecede o Dia da Bíblia - 2º domingo do mês de dezembro.

 RESOLVE:

Art. 1º SUSPENDER o expediente forense no âmbito do Poder Judiciário 

desta Comarca nos dias 13.05.2020 (quarta-feira), 24.09.2020 

(quinta-feira) e 11.12.2020 (sexta-feira).

Art. 2º Ficam prorrogados, para o primeiro dia ú til subsequente, os prazos 

processuais que se inciam ou se encerram nas datas acima mencionadas, 

em observância ao § 1º do artigo 224 de Código de Processo Civil.

 Comunique-se a Corregedoria-Geral da Justiça.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cidade, 16 de abril de 2020

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza de Direito e Diretora do Foro

* A Portaria n. 32/2020-CPAN completa, que torna pública a escala de 

servidores e magistrados para atuarem em plantão no mês de maio/2020, 

encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final 

desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001543-94.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERNANDES MACIEL OAB - GO21005 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA BORGES DE REZENDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001543-94.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO REQUERIDO: MARISA 

BORGES DE REZENDE Tendo em vista o teor da certidão retro, intime-se a 

parte exequente para recolhimento das custas de distribuição da missiva. 

Com a comprovação do pagamento, cumpra-se conforme deprecado. 

Aguarde-se pelo prazo previsto na CNGC, nada sendo providenciado, 

devolva-se com os cumprimentos e as baixas necessárias. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002098-14.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES PIAGEM VERONEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAONI DA SILVA PIAGEM OAB - MT27154/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Elisângela Lima Alves (REQUERIDO)

Jason dutra lima (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1002098-14.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: FABRICIO ALVES PIAGEM VERONEZ REQUERIDO: JASON 

DUTRA LIMA, ELISÂNGELA LIMA ALVES Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora, por intermédio do advogado constituído para dar prosseguimento 

ao feito, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção, devendo se 

manifestar especialmente quanto ao endereço atualizado dos requeridos. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002307-80.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON CESAR SILVA NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1002307-80.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: NILTON CESAR SILVA NUNES Vistos, etc. 

Diante do teor da certidão retro a qual informa que o requerido e o veículo 

não foram localizados, manifeste-se a parte autora no prazo de 10 dias. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001892-97.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINHA DE OLIVEIRA FONSECA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001892-97.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: CARLINHA DE OLIVEIRA FONSECA Vistos, 

etc. Diante do teor da certidão retro a qual informa que o requerido não foi 

localizado, manifeste-se a parte autora no prazo de 10 dias. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000240-79.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULISSES JOAQUIM PARUCI DA SILVA OAB - GO37796 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000240-79.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS REQUERIDO: 

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA, MERCADOLIVRE.COM 

ATIVIDADES DE INTERNET LTDA Vistos, etc. Intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir ou requererem o julgamento antecipado da lide. Decorrido o lapso 

temporal acima, retornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001156-16.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENES MONTEIRO SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN APARECIDA DE SOUZA FERREIRA OAB - TO2533 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO S/A AGENCIA DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001156-16.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ELIENES MONTEIRO SALES REQUERIDO: BRADESCO S/A 

AGENCIA DE PORTO ALEGRE DO NORTE-MT Vistos, etc. Intimem-se as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da lide. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000520-50.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZANIR RAMALHO DA SILVA CARVALHO (REU)

UTILIDADE DOMESTICAS FEIRAO DO LAR LTDA - ME (REU)

RAIMUNDO NONATO BARROS DE CARVALHO (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000520-50.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: UTILIDADE DOMESTICAS FEIRAO 

DO LAR LTDA - ME, RAIMUNDO NONATO BARROS DE CARVALHO, 

LUZANIR RAMALHO DA SILVA CARVALHO Diante da não localização dos 

requeridos, consoante se infere da certidão e do AR retro anexados, 

manifeste-se a parte autora no prazo de 10 dias. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001562-03.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIAS PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ OCTAVIO MORAES MARTINS OAB - GO43809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora para no prazo legal, apresentar impugnação á 

contestação.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000482-38.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAULEIR BARROS GONCALVES (REU)

VANIA MARIA FERNANDES PIRES (REU)

PAULO PEREIRA PIRES (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000482-38.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: VAULEIR BARROS 

GONCALVES, PAULO PEREIRA PIRES, VANIA MARIA FERNANDES PIRES 

Vistos, etc. Diante da não localização dos requeridos, consoante se infere 

da certidão retro, manifeste-se a parte autora no prazo de 10 dias. 

Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 82735 Nr: 4701-48.2017.811.0059

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GUIMARÃES NAVES 

CARNEIRO - OAB:16975-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o derradeiramente noticiado pela parte requerente, 

intimem-se por edital, com prazo de 30 dias, os herdeiros que se 

encontram em local incerto e não sabido (Eliana Silva Miranda Medeiros e 

Luiz Fernando Medeiros da Silva).

Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 55229 Nr: 534-56.2015.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIBSON CANTUARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:231747/SP, José Lídio Alves dos Santos - OAB:MT 20732/A, 

Nelson Paschoalotto - OAB:8530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCÍSIO BONFIM RIBEIRO - 

OAB:19338/A - MT

 Isto posto, com fundamento no art. 66 da Lei nº 4.728/65 e no Decreto – 

Lei 911/69, julgo procedente o pedido inicial, por seu turno torno definitiva 

a decisão de fl. 50 e declaro rescindido o contrato celebrado entre os 

contendores e, via de consequência torno consolidada nas mãos da parte 

autora a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem alienado 

fiduciariamente, cuja apreensão liminar constituo definitiva.Condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios 

que, atento aos ditames do art. 85, parágrafo 2º do CPC, fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa. As verbas da condenação 

serão corrigidas monetariamente. Certificado o pagamento das custas ou 

anotado no Distribuidor (se necessário), arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.EM RELAÇÃO AO VALOR DEPOSITADO 

JUDICIALMENTE, TRANSITADA EM JULGADO, INTIME-SE A PARTE 

REQUERIDA, PARA FORNECER OS SEUS DADOS BANCÁRIOS, A FIM DE 

VIABILIZAR A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DEPOSITADA. P.R.I. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000659-31.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JANE DA SILVA VIEIRA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000659-31.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): JANE DA SILVA VIEIRA NUNES REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Considerando a necessidade de 

comprovação do atual domicílio da parte autora nesta comarca, nos 

termos dos artigos 320 e 321 do CPC, determino a sua intimação, por 

intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a 

inicial a fim de anexar comprovante de endereço atualizado, e se tal 

comprovante estiver em nome de terceiros, deverá comprovar o vínculo 

que possui com o terceiro, devendo ser juntado contrato de aluguel ou 

outro documento comprobatório, sob pena de ser cancelada a distribuição. 

Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. 
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Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000660-16.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - INSTITITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000660-16.2020.8.11.0059. 

AUTOR: VALDECY RODRIGUES DOS SANTOS REU: INSS - INSTITITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Nos termos dos artigos 320 e 

321 do CPC, determino a intimação da parte autora, por intermédio do 

advogado para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de 

juntar os documentos pessoais da parte autora nos autos e, no mesmo 

prazo, ante a necessidade de comprovação do atual domicílio nesta 

comarca, deverá comprovar o vínculo que possui com o terceiro 

(Sebastião Pires dos Santos), titular do comprovante de endereço 

anexado, devendo ser apresentado contrato de aluguel ou outro 

documento comprobatório. Decorrido o lapso temporal acima, retornem 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000637-70.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ROSA DO LAGO (REU)

MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000637-70.2020.8.11.0059. 

AUTOR: MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE REU: MUNICIPIO DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE, DANIEL ROSA DO LAGO Vistos, etc. Trata-se de 

Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer e Declaração de Nulidade de Ato 

Normativo com Tutela de Urgência e face do Município de Porto Alegre do 

Norte /MT e do prefeito, Daniel Rosa Lago, devidamente qualificados. Narra 

a exordial, em síntese, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

pela Promotoria de Justiça da Comarca de Porto Alegre do Norte, instaurou 

o Procedimento Administrativo registrado sob o SIMP n. 000617-074/2020, 

a fim de acompanhar a execução dos serviços públicos de saúde contra a 

pandemia da doença COVID-19 (“coronavírus”) pelos Municípios que 

integram a Comarca. A medida foi adotada em virtude da emergência 

sanitária reconhecida pela Lei n. 13.979/20. Desse modo, o Município de 

Porto Alegre do Norte, assim como a União e o Estado de Mato Grosso, 

editou sucessivos Atos Normativos, estando atualmente vigente o Decreto 

Municipal n. 1129/2020, de 14 de abril de 2020. Referido decreto vai de 

encontro à Recomendação do Ministério Público, por meio das Promotorias 

de Justiça da Comarca de Porto Alegre do Norte, expedida em 02 de abril 

de 2020, em que se recomendava ao Gestor Público que se atentasse às 

disposições previstas no Decreto Estadual n. 432/2020, de 31 de março 

de 2020, além de impor algumas outras restrições. Assim, pugna o 

Ministério Público em relação ao derradeiro Decreto Municipal pela imediata 

suspensão da eficácia do art. 2º (integral); art. 3º (parcial, exclusivamente 

à permissão ao funcionamento de empresas do comércio varejista da 

construção civil, empresas de construção civil, materiais de construção, 

tintas, materiais elétricos e afins); art. 5º (integral); e art. 7º, V, VI e XI 

(integral); (...). Vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. 

Fundamento. Decido. A representante do Ministério Público ajuizou a 

presente ação requerendo, em sede de tutela de urgência, a suspensão 

da eficácia do artigo 2° (integral), artigo 3° (parcial, exclusivamente à 

permissão de funcionamento de empresas de comércio varejista da 

construção civil, empresas de construção civil, materiais de construção, 

tintas, materiais elétricos e afins), artigo 5° (integral), e artigo 7°, incisos V, 

VI e XI (integral) do Decreto Municipal n° 1129/2020, sustentando estar em 

desacordo com as recomendações dos órgãos de saúde mundiais, 

nacionais e estaduais de isolamento para prevenção contra a pandemia do 

novo coronavírus (COVID-19), além de colidir com o Decreto Federal n° 

10.282/2020 e Decreto Estadual n° 432/2020, por autorizar o 

funcionamento de todo tipo de estabelecimento comercial (atividade 

essencial e atividade não essencial), assumindo o risco de proliferação do 

vírus no município de Porto Alegre do Norte. De proêmio, impende ressaltar 

a repercussão social da questão posta em discussão, tendo em vista a 

existência de interesses conflitantes. De um lado, temos aqueles que 

defendem que deve ser priorizado os interesses econômicos e de outro 

os que defendem a primazia dos interesses sanitários e de saúde da 

população. Com isso, a solução da controvérsia demanda a ponderação 

dos interesses em conflito. O direito à vida e, seu correlato imediato, à 

saúde, apresentam eficácia horizontal, vertical, integral e imediata do 

princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1°, inc. III, CF/88), aliado ao 

do solidarismo (art. 3º, inc. I, CF/88), e da justiça (art. 3º, inc. I, c/c art. 

170, ‘caput’, e art. 193, todos da CF/88), ao direito à saúde (art. 6º, ‘caput’, 

CF/88), bem como o princípio da universalidade do direito à saúde (art. 

196, CF/88), interpretados segundo o princípio da unidade da Constituição 

e da máxima efetividade das normas constitucionais, de modo que 

sobrepõem-se a todos os outros direitos. Lado outro, induvidoso os 

efeitos financeiros que o isolamento social acarreta aos trabalhadores 

informais, profissionais liberais e aos empresários, bem como à economia 

do país. Assim como a proteção da saúde, essa é também uma 

preocupação de toda a população e também dos magistrados. Neste 

panorama, cabe ao Judiciário a difícil tarefa de decidir com base na 

ponderação dos interesses em conflito, atendendo ao disposto na 

Constituição Federal. Na medida em que o direito à saúde é tido como 

fundamental (art. 2°, Lei 8.080/90), o dever se assegurá-la também o é, 

maximizando a super eficácia do direito à vida e à saúde. O que de fato 

não foi observado pelo gestor municipal. O Poder Executivo ao editar o 

Decreto Municipal n. 1129/2020, de 14 de abril de 2020, claramente violou 

as regulamentações do Decreto Estadual n.º 432/2020, como também foi 

de encontro às consagrações da Carta Magna. Vislumbra-se que o ato 

municipal emanado ao invés de adotar medidas de redução dos riscos de 

contaminação da doença, possibilita eventuais aglomerações. Explico. Os 

seus dispositivos possibilitam o funcionamento de estabelecimentos que 

não estão situados no rol daqueles reputados como essenciais no Decreto 

Estadual n.º 432/2020, que estabelece e fixa critérios para aplicação de 

medidas não farmacológicas excepcionais, de caráter temporário, 

restritivas à circulação e às atividades privadas, para a prevenção dos 

riscos de disseminação do coronavírus em todo o território de Mato 

Grosso. Ainda, está permitindo o funcionamento de atividades vedadas 

pelo art. 3º do Decreto Estadual, buscando “amenizar” a situação ao 

estabelecer medidas adicionais. Ocorre que, deixou de esclarecer como 

ocorreria a fiscalização dessas condições. É cediço que a equipe da 

Vigilância Sanitária do município é deficitária e, por isso, não tem 

condições de fiscalizar o cumprimento das normas de vigilância sanitária. 

Ademais, não se pode olvidar que a unidade hospitalar do município em 

questão, na hipótese de um surto do Covid-19 (novo Coronavírus), não 

dispõe de condições estruturais e humanas para conter/tratar os casos, o 

que nos causa maior sensibilidade à situação. Com efeito, a Constituição 

Federal no artigo 23, inciso II, estabeleceu a competência administrativa 

comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para 

cuidar da saúde pública; já no artigo 24, inciso XII, estabeleceu a 

competência concorrente da União e dos Estados para legislar sobre a 

proteção da saúde. Por sua vez, o artigo 30, inciso I e II, dispõem que os 

Municípios podem legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar 

a legislação federal e a estadual no que couber. Outrossim, no julgamento 

da ADI 6341, o plenário do STF, recentemente (15/04/2020), confirmou que 

as medidas adotadas pelo Governo Federal na Medida Provisória 926/2020 

não afastam a competência concorrente e a tomada de providências 

normativas e administrativas para enfrentamento do novo coronavírus 

pelos Estados e Municípios. Logo, os municípios têm autonomia para fixar 

medidas restritivas à circulação e às atividades privadas, para a 

prevenção dos riscos de disseminação do coronavírus, no entanto, não 

podem criar regras que além de flexibilizar/reduzir as medidas de proteção 

à saúde, contrariem o disposto em sede estadual e federal. Desse modo, 

nos termos dos artigos 23, II e 30, I, da Constituição Federal, o Município 

tem competência para expedir decreto com medidas de isolamento e 

prevenção para enfrentamento do novo coronavírus. Contudo, o Decreto 

Municipal não pode divergir do Decreto Estadual, mas apenas 

suplementá-lo (art. 30, II, CF). Isto porque, a competência para legislar 

sobre proteção e defesa da saúde é concorrente da União e dos Estados 
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(art. 24, XII, CF). A Constituição confere aos Municípios apenas a 

competência para suplementar a legislação federal e a estadual (art. 30, II, 

CF). Conforme destacado acima, no caso em comento, alguns dispositivos 

do Decreto Municipal n. 1129/2020 contrariaram as normas de proteção da 

saúde e combate a proliferação do novo coronavírus fixadas no Decreto 

Estadual n. 432/2020. Não bastasse, o Decreto Municipal pautou-se em 

Decreto Estadual revogado (n. 425/2020). Consoante artigo 3° do Decreto 

Estadual n° 432/2020: “Em todos os municípios do Estado de Mato Grosso, 

independentemente de ocorrência de casos confirmados de COVID-10, 

ficam vedadas as atividades que provoquem aglomeração de pessoas, 

tais como: (...) XI- missas cultos e celebrações religiosas; XII- outros 

eventos e atividades que demandem aglomeração ou reunião de 

pessoas;” Verifica-se que em alguns de seus dispositivos, o Decreto 

Municipal n. 1129/2020 (art. 2°, art. 3°, art. 5° e art. 7°, V, VI e XI) 

autorizou, indistintamente, o funcionamento do comércio em geral e de 

atividades tidas como não essenciais, permitiu a realização de missas, 

cultos e celebrações religiosas, bem como a permanência de pessoas no 

interior de estabelecimentos, contrariando o disposto nos artigos 2°, II, e 3° 

do Decreto Estadual n° 432/2020. Destarte, o artigo 8° do Decreto Estadual 

n° 432/2020 arrolou as atividades consideradas essenciais e assegurou o 

seu funcionamento. Com efeito, no seu artigo 2°, inciso II, identificou como 

atividades essenciais aquelas definidas como indispensáveis ao 

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim 

considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a 

sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Logo se vê que, 

com exceção das empresas do comércio de produtos agropecuários, 

venda de insumos, medicamentos e produtos veterinários, as demais 

atividades a qual o Decreto Municipal permitiu o funcionamento no artigo 

3°, não estão dentre àquelas autorizadas pelo Decreto Estadual n° 

432/2020. Em outras palavras, as empresas do comércio varejista da 

construção civil, empresas de construção civil, materiais de construção, 

tintas, materiais elétricos e afins não estão dentre as atividades que o 

Decreto Estadual assegurou o funcionamento, bem como não são 

definidas como essenciais. Diante disso, em sede de cognição sumária, a 

probabilidade do direito restou evidenciada, pois o Decreto Municipal não 

pode autorizar o funcionamento de atividade que o Decreto Estadual não 

autoriza. Do mesmo modo, restou comprovado o perigo da demora, uma 

vez que os munícipes estão expostos ao risco de contaminação, vez que 

o Decreto Municipal não respeita as diversas recomendações dos órgãos 

de saúde, deixando, ainda, de observar os ditames do Decreto Estadual 

n.º 432/2020 e da Constituição Federal. Ademais, o município não dispõe 

de estrutura humana e hospitalar para atender um número razoável de 

pacientes doentes ao mesmo tempo e nem do número necessário de 

servidores para a fiscalização do cumprimento das normas sanitárias em 

todo o município. Some-se a isso o fato de que uma pessoa infectada pela 

COVID-19 da cidade de Canarana esteve visitando familiares no município 

de Confresa, que dista 30 km do município de Porto Alegre do Norte. É 

preocupante e entristecedor os reflexos que as medidas de isolamento 

social vêm causando à economia. Assim como os jurisdicionados, o 

Judiciário almeja que o comércio e as atividades voltem a funcionar 

regularmente, e que os profissionais retornem aos seus trabalhos. Embora 

servidora pública, esta magistrada tem parentes que são empresários, 

irmã que é empregada celetista e corre o risco de perder o emprego, e 

irmão que é trabalhador autônomo, todos sofrendo os reflexos financeiros 

das medidas de isolamento da pandemia. Mas esta magistrada tem também 

irmã e parentes na área de saúde (médicas e enfermeira), que relatam a 

insuficiência de leitos, respiradores e equipamentos de proteção individual 

para atender os pacientes suspeitos e confirmados com COVID-19, bem 

como de exames para diagnóstico. Diariamente na imprensa e nos jornais 

vem sendo retratado a falta/insuficiência no fornecimento de 

equipamentos de proteção individual para quem atua na linha de frente 

(profissionais da saúde e da segurança pública), e que na atual 

conjuntura parte dos hospitais das capitais (públicos e particulares) já 

estão sofrendo com a falta de leitos para atender os casos confirmados 

de infectados e que não dispõem de número suficiente de respiradores e 

recursos humanos, caso a situação se complique ainda mais. Neste 

momento crítico as ações flexibilizando e liberando o retorno das 

atividades sem qualquer parâmetro acarretará risco concreto à saúde e a 

vida de todos. É notório que esta decisão irá afetar e desagradar muita 

gente, mas é necessário neste momento garantir o que seja melhor à 

coletividade. Vale lembrar que, ao contrário do chefe do executivo 

municipal, os juízes não são eleitos pelo povo, mas aprovados em 

concurso público. O Judiciário decide com base na Constituição e nas leis, 

e não movido pela opinião pública. É isto que assegura a imparcialidade 

dos juízes para decidir livre de interesses políticos e pressões e, assim, 

garantir os direitos aos jurisdicionados que recorrem ao Judiciário. É o 

Judiciário que as pessoas procuram quando precisam de atendimento 

médico, hospitalar, cirúrgico e tratamento ou medicação não fornecidos 

pelo município em período de normalidade. Se isso não é garantido no 

período de normalidade, quem dirá no período de exceção que estamos 

vivenciando. Como alhures mencionado, o município não dispõe de 

estrutura hospitalar, leitos em UTI, equipamentos ou recursos humanos 

para atender os pacientes em caso de proliferação do vírus. Com o 

avanço da propagação, consequentemente, as unidades hospitalares de 

Cuiabá não terão mais leitos e recursos para atender pacientes vindos de 

outras localidades. Neste momento, embora as pessoas recorram ao 

Judiciário para garantir o seu direito à saúde, as decisões não terão 

efetividade, dada a impossibilidade material de cumprimento. Ora, o gestor 

municipal tem que conciliar políticas públicas de proteção à saúde e que 

visem mitigar os danos à economia. Agora, não basta editar um Decreto 

estabelecendo a abertura incondicional do comércio e das atividades em 

geral, sem estabelecer a forma de funcionamento e os trabalhadores que 

irão ser destinados para fiscalizarem o cumprimento das regras de 

prevenção e propagação do vírus (número de agentes, área de atuação, 

etc), como aconteceu no caso em tela. Para tanto, precisa organizar e 

estruturar ações e programas efetivos de fiscalização do cumprimento 

das recomendações dos órgãos de saúde e medidas de prevenção em 

consonância com o estabelecido no Decreto Estadual. Ao contrário das 

críticas de alguns, só tenho a afirmar que o Judiciário se preocupa muito 

com os danos à economia e as pessoas que serão diretamente atingidas, 

mas também se preocupa com a vida e a saúde dos munícipes. Em que 

pese o dano provocado à economia, a flexibilização e violação das 

medidas restritivas de combate ao coronavírus acarretará danos 

irreparáveis e incalculáveis à saúde/vida da população. Isto posto, 

preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, defiro a tutela de urgência 

pleiteada e determino a imediata suspensão da eficácia dos dispositivos 

do Decreto Municipal: artigo 2º (integral), artigo 3º (parcial – suspensão 

exclusivamente quanto a permissão ao funcionamento de empresas do 

comércio varejista da construção civil, empresas de construção civil, 

materiais de construção, tintas, materiais elétricos e afins); artigo 5º 

(integral), bem como incisos V, VI e XI do art. 7º (registre-se que, 

referente ao inciso XI, nos bares, restaurantes, lanchonetes, 

conveniências, as retiradas no local ou entregas em residência são 

permitidas). Fixo a título de multa diária para o caso de descumprimento da 

decisão liminar, o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a incidir sob a 

pessoa do gestor municipal, a ser revestida aos fundos públicos de 

combate ao Covid-19. Seja publicada a exordial juntamente com esta 

decisão no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Porto Alegre do 

Norte-MT, permanecendo na página inicial, enquanto perdurar o processo 

ou a manutenção da medida de quarentena, nos moldes do art. 94 do 

Código de Defesa do Consumidor. Inverto o ônus da prova, nos termos do 

art. 373, § 1º do Código de Processo Civil. Citem-se os requeridos para, 

querendo, contestarem a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fato da 

parte autora (art. 334, do CPC). O termo inicial se dará na forma do 

disposto no artigo 231 do CPC. Apresentada as defesas, intime-se a parte 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre os 

argumentos da parte requerida. Intimem-se os requeridos, para que se dê 

o imediato cumprimento da liminar, servindo a presente decisão como 

mandado. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Às providências. Porto 

Alegre do Norte, 17 de abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001009-53.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR COSTA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA COSTA LICO OAB - MT25670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONARIA ARRUDA DOS SANTOS MACHADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENUELITA BISPO DOS SANTOS OAB - GO37162 (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1001009-53.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: LUCIMAR COSTA MACHADO REQUERIDO: DONARIA 

ARRUDA DOS SANTOS MACHADO Vistos, etc. LUCIMAR COSTA 

MACHADO ajuizou demanda em desfavor de DONARIA ARRUDA DOS 

SANTOS MACHADO, já qualificados nos autos, objetivando o divórcio 

direto. Narra, em síntese, que contraiu matrimônio com o requerido em 

21.01.1998 sendo que da união tiveram um filho, atualmente maior de idade 

e que não adquiriram bens. Alega, ainda, que estão separados de fato há 

mais de 20 anos. Juntou os documentos de fls. 07/22. O requerido foi 

citado por edital (fl. 23). Na sequência, decorrido o prazo para resposta, 

foi nomeado curadora especial e apresentada contestação por negativa 

geral à fls. 28/30. É o breve relato. Decido. Presentes os pressupostos 

processuais, legitimidade e interesse de agir, além do que ausentes 

preliminares, passo à análise do mérito da causa. Em relação ao pedido de 

divórcio, tem-se que com o advento da Emenda Constitucional nº 66/2010 

o divórcio poderá ser requerido por ambos os cônjuges (consensual) ou 

apenas por apenas um deles (litigioso) a qualquer momento, dispensando 

o prazo que era anteriormente previsto, razão pela qual inexiste qualquer 

óbice à decretação do divórcio pleiteado na peça inicial. Outrossim, a 

decretação do divórcio não trará nenhum prejuízo para a requerida, 

inclusive porque já está separada de fato do requerente há mais de 20 

(vinte) anos. ANTE O EXPOSTO, com base no art. 487, inciso I do CPC, 

julgo procedentes os pedidos e decreto o divórcio de LUCIMAR COSTA 

MACHADO e DONARIA ARRUDA DOS SANTOS MACHADO, fazendo 

cessar todos os deveres inerentes ao casamento. A requerida deverá 

voltar a usar o nome de solteira. Defiro o pedido formulado no item “c” da 

exordial, devendo ser oficiado ao 2º Serviço Notarial e Registral da 

Comarca de Porto Alegre do Norte, a fim de que conste que na procuração 

outorgada pelo requerente no livro 18, fls. 123/123 vº. Protocolo – 652, 

que se encontra devidamente revogada pelo outorgante. Nomeio a 

advogada Luana Costa Lico, OAB/MT n. 25.670-O, para representar o 

requerente. Outrossim, tendo em vista a nomeação de advogada dativa 

para a parte autora, bem como de curadora especial para a requerida, 

condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 05 URH, em favor da 

advogada Luana Costa Lico, OAB/MT n. 25.670-O, bem como 02 URH em 

favor da causídica Denuélita Bispo dos Santos OAB/MT nº 17.569-B. Sem 

custas processuais. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o 

mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil competente. Após, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000746-21.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATA GONCALVES DAVID (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA ALVES DOS SANTOS 73918466191 (REU)

NEYLTON NOLETO 03706267101 (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000746-21.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): JHONATA GONCALVES DAVID REU: LUANA ALVES DOS 

SANTOS 73918466191, NEYLTON NOLETO 03706267101 Vistos, etc. 

Trata-se de ação de devolução de valor pago cumulada com pedido de 

indenização por danos morais ajuizada por JHONATA GONÇALVES 

DAVID em face de KASE TREINAMENTOS-MT CRUSO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS e LUANA ALVES DOS SANTOS, todos qualificados nos 

autos. A inicial foi recebida, ocasião em que designou-se audiência de 

conciliação para o dia 26 de junho de 2019. Na sequência, o Gestor 

Judiciário certificou nos autos afirmando que “certifico para os devidos 

fins, que compulsando os presentes autos, para fazer as expedições 

devidas, constatei uma divergência em alguns dados constantes na 

petição inicial e na distribuição do processo, razão pela qual, faço 

concluso os presentes autos para deliberação deste Juízo. O referido é 

verdade e dou fé”. – ID n. 19767490. Desse modo, foi determinado a 

intimação da parte autora, por intermédio do advogado, para, em 05 dias, 

“sanar as pendências existentes nos autos, especialmente esclarecer 

qual o CNPJ correto das partes requeridas, como também a divergência 

entre o polo passivo constante na petição inicial e o cadastrado no 

sistema PJE”, mas o autor quedou-se inerte. Realizada a audiência de 

conciliação, nenhuma das partes compareceram. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. O artigo 321, parágrafo único, do CPC, 

autoriza o indeferimento da inicial se o autor não cumprir a diligência, 

sendo prescindível a intimação pessoal, já que parte autora deixou de 

demonstrar seu interesse processual (art. 330, IV). No caso em apreço, 

apesar de devidamente intimada, a requente não atendeu a determinação 

judicial e não sanou as irregularidades contidas na petição inicial e/ou no 

cadastro do feito no sistema PJE, o que impossibilitou a citação/intimação 

dos demandados e a paralisação do feito há quase um ano. Além disso, 

não houve sequer apresentação de justificativa plausível para não tê-lo 

feito. Assim, considerando a inércia da parte autora, indefiro a inicial e 

determino a extinção do presente feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, I, c/c artigo 321, paragrafo único, ambos do NCPC. 

Custas pelo requerente. Esse valor só poderá ser cobrado se houver 

comprovação da modificação no estado econômico do vencido no prazo 

de até cinco anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos 

termos do art. 98, §3º, do CPC. Deixo de arbitrar honorários porque não 

houve citação. Com o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos. P.R.I.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000960-12.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIR RAMOS PACO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000960-12.2019.8.11.0059. REQUERENTE: DEJANIR RAMOS PACO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. 

Decido. Primeiramente, deixo registrado, de antemão, que se afigura 

absolutamente desnecessária a realização de perícia técnica e/ou a 

produção de prova testemunhal na situação hipotética ‘sub judice’, porque 

não se revela imprescindível para o regular deslinde do litígio, visto que a 

celeuma estabelecida no processo envolve, em caráter de exclusividade e 

de forma cumulativa, o exame de questões de fato (que restaram 

incontroversas) e de direito. Logo, à luz de tais balizamentos, procedo ao 

julgamento antecipado da lide, na forma do que dispõe o comando 

normativo preconizado no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Desse modo, superada as preliminares e pressupostos processuais (juízo 

de admissibilidade da ação), passo a análise da questão meritória. 

Esmiuçando o material cognitivo produzido no processo, principalmente, a 

peça inaugural, denota-se que o autor busca reparação de dano moral 

pela má prestação de serviço da ré, com fundamento nos artigos 186 e 

927 do Código de Processo Civil e no art. 5º, inciso V e X da Constituição 

Federal. Alega ter sofrido “intenso calor e sofreu também com os 

pernilongos, em uma cidade que o calor é isuportável” A ré, em sede de 

contestação, requereu a improcedência da ação, salientando a presença 

das causas de excludente da responsabilidade, força maior e ausência de 

falha na prestação de serviços. Da análise detida e cautelosa dos autos, 

verifica-se que não assiste razão a parte autora, conforme a seguir será 

demonstrado. Com efeito, segundo a jurisprudência da STJ, pode-se 

definir dano moral como lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético 

e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações 

intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade (REsp 

1426710/RS, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016). 

Sendo assim, nem toda situação incômoda é suscetível de ferir a essência 
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dos direitos de personalidade da pessoa humana. Em hipóteses 

envolvendo direito do consumidor, para a configuração de prejuízos 

extrapatrimoniais, há que se verificar se o bem ou serviço defeituoso ou 

inadequadamente fornecido tem a aptidão de causar sofrimento, dor, ou 

mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, 

angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Especificamente sobre o caso 

em apreço, a Corte Superior possui entendimento no sentido de que, em 

caso de interrupção no fornecimento de energia elétrica, para 

configuração do dano moral, o consumidor deve apontar um fato concreto 

e suas circunstâncias aptas a causar transtornos que violem o direito de 

personalidade (STJ, REsp 1705314/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018). Sobre os 

males e inconvenientes causados pela ausência de energia elétrica, a 

parte autora disse de forma genérica que “lhe causou enormes 

transtornos e prejuízos.” Ou seja, não se verifica evidente prejuízo pela 

falta de energia elétrica, até porque a autora não fez prova alguma dos 

“prejuízos” sofridos. Há de se ressaltar, ainda, que a autora procurou a 

guarida do judiciário, sem ter à época ao menos ter tentado qualquer 

prévia resolução administrativa. Em que pese ter alegado contato com a 

requerida, não trouxe nenhum protocolo de atendimento. Sendo assim, a 

parte reclamante não juntou um mínimo de lastro probatório sobre os fatos 

constitutivos do seu direito, a fim de respaldar as alegações de que teria 

sofrido dano moral de toda monta, de modo que tal assertiva poderia ser 

corroborada por meios administrativos para resolução extrajudicial do 

problema como protocolos perante a respectiva empresa ou PROCON ou 

agências reguladoras. Além disso, a Resolução n. 414/2010 da ANEEL 

prevê, no seu artigo 176, que o fornecimento de energia deve ser 

restabelecido no prazo de 24 horas para religação normal de unidade em 

área urbana e 48 horas em unidade em área rural. No caso em tela, 

consoante se observa da petição inicial, a interrupção no fornecimento de 

energia elétrica em períodos inferiores a 48 horas. Registre-se que foram 

vários os meios que divulgaram e atestaram o rompimento de um cabo de 

energia causado por eventos climáticos, relatando ainda que o lugar para 

reparo era de difícil acesso. Foi amplamente divulgado e conhecido na 

região que a energia teve sua suspensão às 22 horas do dia 13/02/19, 

perdurando até aproximadamente às 17h do dia 14/02/19. Desta forma, a 

interrupção da energia perdurou por período muito inferior às 24h, não 

merecendo prosperar a alegação da parte autora, que, aliás, sequer 

trouxe aos autos eventual prejuízo que tenha sofrido. Não se pode olvidar, 

que, além disso, o rompimento do cabo de energia se deu em decorrência 

de eventos climáticos extremos que açoitaram a região, o que evidencia a 

álea extraordinária, inevitável e imprevisível e, consequentemente, a 

excludente de responsabilidade de fortuito externo. Assim, vislumbra-se 

que a demora no restabelecimento da energia elétrica não ultrapassou a 

situação de mero dissabor inerente à vida cotidiana. Ante o exposto, opino 

por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na peça inicial, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação conforme 

preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, 

através de seus patronos. P.R.I.C. MATHEUS ROOS Juiz Leigo Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito em regime de exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000709-91.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELLY LIMA PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000709-91.2019.8.11.0059. REQUERENTE: ARIELLY LIMA PONTES 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Relatório dispensado nos termos do art. 38 do lei 9.099/95. A parte autora, 

devidamente intimada a se manifestar, quedou-se inerte. In casu, os autos 

estão paralisados por mais de trinta dias, situação essa que configura 

desinteresse superveniente na efetivação da tutela jurisdicional. Por outro 

lado, no rito adotado pela Lei 9.099/95 é desnecessária a prévia intimação 

pessoal da parte para extinção do processo. ISTO POSTO, julgo extinto o 

presente feito sem apreciação de mérito com base no art. 485, inciso III do 

CPC c/c art. 51, caput, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários. Após 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. PORTO 

ALEGRE DO NORTE, 7 de abril de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000709-91.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELLY LIMA PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000709-91.2019.8.11.0059. REQUERENTE: ARIELLY LIMA PONTES 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Relatório dispensado nos termos do art. 38 do lei 9.099/95. A parte autora, 

devidamente intimada a se manifestar, quedou-se inerte. In casu, os autos 

estão paralisados por mais de trinta dias, situação essa que configura 

desinteresse superveniente na efetivação da tutela jurisdicional. Por outro 

lado, no rito adotado pela Lei 9.099/95 é desnecessária a prévia intimação 

pessoal da parte para extinção do processo. ISTO POSTO, julgo extinto o 

presente feito sem apreciação de mérito com base no art. 485, inciso III do 

CPC c/c art. 51, caput, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários. Após 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. PORTO 

ALEGRE DO NORTE, 7 de abril de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010089-92.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT4318-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIO & PATRICIO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010089-92.2014.8.11.0059. EXEQUENTE: APARECIDA HELENA 

CARDOSO AUREA EIRELI EXECUTADO: PATRICIO & PATRICIO LTDA - ME 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. De pronto, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não 

exige maiores delongas. O autor perseguia a prestação jurisdicional, 

todavia, deixou de promover o regular prosseguimento do feito, embora 

devidamente intimado. Assim, a ausência de impulso processual da parte 

autora, implica extinção anômala do processo, "ex vi" do art. 485, inciso 

VI, do CPC. Nesse sentido: “TJ-DF - Apelação Cível APC 20140710392026 

(TJ-DF) Data de publicação: 24/06/2015 Ementa: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMANDO JUDICIAL DESATENDIDO. 

INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a 

parte se mantém inerte em atender à determinação judicial para dar 

prosseguimento ao feito, deixando de indicar o correto endereço do réu ou 

de converter a demanda em execução, a extinção do processo é medida 

que se impõe, ante a falta de interesse de agir, nos termos do art. 267 , VI, 

do CPC . 2. Recurso conhecido e desprovido.” (negritos nossos) Diante 

disso, não resta outra alternativa senão JULGAR EXTINTO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, 
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do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I.C. Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. CUMPRA. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.. Porto Alegre do Norte/MT, 7 de abril de 2020 (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000839-81.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ADORNO BENTO OAB - MT25195/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIS FACIL INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000839-81.2019.8.11.0059. REQUERENTE: RENATO DE OLIVEIRA LIMA 

REQUERIDO: MAIS FACIL INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S/A Vistos em 

regime de exceção. DEFIRO conforme requerido em ID 22695742 para o 

fim de determinar a expedição de carta com a finalidade de citar o 

requerido no endereço apresentado. Devidamente citada, e, decorrido o 

prazo para pagamento, CERTIFIQUE-SE, e, INTIME-SE o autor para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Somente então, 

CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. De Mirassol D’Oeste-MT para Porto 

Alegre do Norte/MT, 7 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em regime de exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000536-67.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINA CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000536-67.2019.8.11.0059. REQUERENTE: CLAUDINA CARDOSO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA S/A Recebo a inicial e designo audiência 

de conciliação para o dia 06 de maio de 2019, às 14h15min(horário oficial 

do Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a requerida tem o 

prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-45.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELMA RODRIGUES ALVARES OAB - MS0012117A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000057-45.2017.8.11.0059. REQUERENTE: RONEY DA SILVA ALVES 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos em regime de exceção. Verifico 

que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

CUMPRA-SE. De Mirassol D’Oeste-MT para Porto Alegre do Norte/MT, 7 de 

abril de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito em regime de exceção

Ofício Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-94.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRISIA DA COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES OAB - MT14780-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

BANCO ITAU S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Ofício 157/2020 Dados 

do processo: Processo: 8010009-94.2015.8.11.0059; Valor causa: R$ 

31.520,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANDRISIA DA COSTA SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BMG S.A, 

BANCO ITAU S/A Assunto: Vinculação de valores Prezado(a) Senhor(a): 

Cumprindo determinação do MM. Juíza de Direito, Dr.ª Henriqueta Fernanda 

C. A. F. Lima, da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, no Juizado 

Especial Cível, em Regime de Exceção, solicito a Vossa Senhoria a 

vinculação de valores, conforme documentos em anexo. PORTO ALEGRE 

DO NORTE, 17 de abril de 2020 Atenciosamente, LIGIA DE OLIVEIRA 

RIBEIRO Gestor(a) Judiciário(a) A(O) TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO DEPARTAMENTO DA CONTA ÚNICA - SETOR DE 

VINCULAÇÃO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA TOCANTINS, S/N, SETOR 

DOS ESPORTES, PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - 

TELEFONE: (66) 35691216

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001519-66.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO PORTILHO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001519-66.2019.8.11.0059. REQUERENTE: MAURICIO PORTILHO 

ARAUJO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de Ação Ordinária Com pedido de tutela de evidência onde a parte autora 

aduziu que a parte requerida vem fazendo descontos previdenciários em 

sua folha de pagamento sobre os valores recebidos a título de adicional 

noturno. Afirma que os valores foram descontados indevidamente de maio 

de 2014 a maio de 2019. Alegou que tais descontos são indevidos, pois a 

contribuição previdenciária deve incidir somente sobre a remuneração 

mensal e não sobre verbas que serão convertidas em benefício do 

promovente. Tutela antecipatória deferida determinando a SUSPENSÃO de 

quaisquer ordens de descontos previdenciários sobre verbas referentes 

à adicional noturno na folha de pagamentos da parte autora. Citada para 

apresentar contestação a parte requerida deixou transcorrer “in albis” o 

prazo para tanto. É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, 

da Lei 9.099/1995. De proêmio, cumpre destacar que o caso em comento 
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comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo melhor 

juízo, a necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 

355 do CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não houver 

necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior Tribunal de 

Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). 

Pois bem. Ab initio, no julgamento do RE 593.068 RG/SC, submetido ao 

regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que 

“não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de 

férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de 

insalubridade” (TEMA 163): DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À 

APOSENTADORIA. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos 

servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da 

Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e 

(b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o 

§ 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base 

de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos 

habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, 

ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. 

Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a 

cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado 

qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar 

o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece 

a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é 

fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços 

extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. 

Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição 

das parcelas não prescritas. Assim, conforme a tese fixada pelo Supremo 

Tribunal Federal, as vantagens pecuniárias insuscetíveis de incorporação, 

tais como o adicional de insalubridade, adicional noturno e regime de 

plantão, devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição 

previdenciária. Nesta senda, urge esclarecer que os adicionais citados 

acima não possuem natureza remuneratória, porque não são incorporados 

ao patrimônio do servidor, não constituem acréscimos e tão pouco 

importam em alguma diferencial no valor dos futuros proventos da parte 

autora, isto porque, constituem parcelas Propter laborem, porquanto, são 

concedidas em razão das condições excepcionais em que o serviço 

público é prestado, ou seja, tão logo se extinga a causa que deu origem a 

sua prestação o serviço será cessado, assim como o seu pagamento. 

Desta forma, como esses descontos não contribuirão para melhora do 

subsídio do servidor, eis que não incorporam em seus proventos, 

indevidos são os seus descontos. Portanto, entendo que a parte requerida 

deve se abster de incluir na base de cálculo da contribuição previdenciária 

da parte recorrente as verbas não incorporáveis aos proventos de 

aposentadoria e ainda restituir os valores indevidamente descontados, 

observando a prescrição quinquenal. Por essas razões, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela alhures deferida e 

DETERMINO que o requerido se abstenha de incluir na base de cálculo da 

contribuição previdenciária da parte autora as verbas não incorporáveis 

aos proventos de aposentadoria (adicionais de insalubridade, noturno e 

regime de plantão), bem como, CONDENO o requerido na restituição dos 

valores indevidamente descontados, não prescritos, atualizados pela 

variação do IPCA-E a partir dos respectivos descontos e juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da 

sentença, em conformidade com o disposto no art. 161, § 1º, c/c art. 167, 

parágrafo único, ambos do CTN e Súmula 188/STJ, observando-se a 

prescrição quinquenal. Sem custas. Após o trânsito em julgado, sem 

manifestação, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

CUMPRA. ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto Alegre do Norte/MT, 7 de abril de 2020 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001519-66.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO PORTILHO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001519-66.2019.8.11.0059. REQUERENTE: MAURICIO PORTILHO 

ARAUJO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de Ação Ordinária Com pedido de tutela de evidência onde a parte autora 

aduziu que a parte requerida vem fazendo descontos previdenciários em 

sua folha de pagamento sobre os valores recebidos a título de adicional 

noturno. Afirma que os valores foram descontados indevidamente de maio 

de 2014 a maio de 2019. Alegou que tais descontos são indevidos, pois a 

contribuição previdenciária deve incidir somente sobre a remuneração 

mensal e não sobre verbas que serão convertidas em benefício do 

promovente. Tutela antecipatória deferida determinando a SUSPENSÃO de 

quaisquer ordens de descontos previdenciários sobre verbas referentes 

à adicional noturno na folha de pagamentos da parte autora. Citada para 

apresentar contestação a parte requerida deixou transcorrer “in albis” o 

prazo para tanto. É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, 

da Lei 9.099/1995. De proêmio, cumpre destacar que o caso em comento 

comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo melhor 

juízo, a necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 

355 do CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não houver 

necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior Tribunal de 

Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). 

Pois bem. Ab initio, no julgamento do RE 593.068 RG/SC, submetido ao 

regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que 

“não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de 

férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de 

insalubridade” (TEMA 163): DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À 

APOSENTADORIA. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos 

servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da 

Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e 

(b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o 

§ 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base 

de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos 

habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, 

ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. 

Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a 

cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado 

qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar 

o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece 

a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é 

fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços 

extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. 

Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição 

das parcelas não prescritas. Assim, conforme a tese fixada pelo Supremo 

Tribunal Federal, as vantagens pecuniárias insuscetíveis de incorporação, 

tais como o adicional de insalubridade, adicional noturno e regime de 

plantão, devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição 

previdenciária. Nesta senda, urge esclarecer que os adicionais citados 

acima não possuem natureza remuneratória, porque não são incorporados 

ao patrimônio do servidor, não constituem acréscimos e tão pouco 

importam em alguma diferencial no valor dos futuros proventos da parte 

autora, isto porque, constituem parcelas Propter laborem, porquanto, são 

concedidas em razão das condições excepcionais em que o serviço 

público é prestado, ou seja, tão logo se extinga a causa que deu origem a 

sua prestação o serviço será cessado, assim como o seu pagamento. 
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Desta forma, como esses descontos não contribuirão para melhora do 

subsídio do servidor, eis que não incorporam em seus proventos, 

indevidos são os seus descontos. Portanto, entendo que a parte requerida 

deve se abster de incluir na base de cálculo da contribuição previdenciária 

da parte recorrente as verbas não incorporáveis aos proventos de 

aposentadoria e ainda restituir os valores indevidamente descontados, 

observando a prescrição quinquenal. Por essas razões, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela alhures deferida e 

DETERMINO que o requerido se abstenha de incluir na base de cálculo da 

contribuição previdenciária da parte autora as verbas não incorporáveis 

aos proventos de aposentadoria (adicionais de insalubridade, noturno e 

regime de plantão), bem como, CONDENO o requerido na restituição dos 

valores indevidamente descontados, não prescritos, atualizados pela 

variação do IPCA-E a partir dos respectivos descontos e juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da 

sentença, em conformidade com o disposto no art. 161, § 1º, c/c art. 167, 

parágrafo único, ambos do CTN e Súmula 188/STJ, observando-se a 

prescrição quinquenal. Sem custas. Após o trânsito em julgado, sem 

manifestação, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

CUMPRA. ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto Alegre do Norte/MT, 7 de abril de 2020 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-23.2013.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA SOUSA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES OAB - MT14780-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCOS MARTINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010070-23.2013.8.11.0059. REQUERENTE: DILMA SOUSA LUZ 

REQUERIDO: JOSE MARCOS MARTINS A parte autora foi devidamente 

intimada pelo advogado para requerer o que entender de direito em 10 

dias, sob pena de extinção e até a presente data nada apresentou. Vieram 

os autos conclusos. É o relatório. Decido. Com efeito, dispõe o §1º, do 

artigo 51 da Lei 9.099/95: “A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.” No caso em 

tela, vislumbro que a parte requerente, apesar de intimada pelo advogado 

constituído para manifestar acerca da certidão exarada nos autos, deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação, bem como não apresentou 

justificativa. Desse modo, outro caminho não há senão a extinção do feito, 

ante o patente desinteresse da parte autora na tramitação dos autos. Ante 

o exposto, sem mais delongas e com fulcro no art. 485, inciso III, do Código 

de Processo Civil, cumulado com artigo 51, §1º da Lei 9.099/95, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito. CONDENO em custas 

processuais, eis que a parte autora deu ensejo a extinção. Certificado o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, 

facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em regime de exceção

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000662-83.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS GONCALVES GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CONFRESA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000662-83.2020.8.11.0059. REQUERENTE: DOMINGAS GONCALVES 

GUIMARAES REQUERIDO: AGUAS DE CONFRESA S.A. Vistos. Cuida-se 

de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/95 - com pedido de 

TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e 

ss. -, tendo como partes DOMINGAS GONCALVES GUIMARAES e AGUAS 

DE CONFRESA S.A., em que aquela requer in initio litis e inaudita altera 

parte seja determinado à reclamada exclua o nome do requerente do 

cadastro de inadimplentes, haja vista o débito cobrado ser indevido, bem 

como a citação da parte reclamada e a sua condenação em indenizar os 

danos causados - R$ 10.139,23 (dez mil, cento e trinta e nove reais e 

vinte e três centavos).. Narra a requerente que, tomou conhecimento que 

seu nome constava do cadastro de devedores, ao dirigir-se as Lojas 

Gazin para efetuar compras e, em contato com a requerida foi informada 

que a dívida se originava de um imóvel que já não lhe pertence a 

aproximadamente 20 anos, anexando aos autos o contrato de venda do 

mesmo. Eis o breve relato dos fatos. Pois bem. De pronto, preenchidos 

aparentemente os requisitos legais, RECEBO a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95 – DEFIRO o pedido de 

concessão da Justiça Gratuita, nos termos do art.54, parágrafo único. No 

que tange ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando se 

cuidar de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e 

de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 – sendo aplicável 

a legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora. 

Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não exime que a parte 

autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao 

seu alcance , incumbindo à parte adversa provar apenas aqueles em que 

há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra, bem como à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Destaque-se que este 

juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova não é 

regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, 

ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e 

produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, art. 373 CPC . Quanto ao 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mister algumas 

considerações. O Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no 

encontro de Florianópolis/SC, dispõe que “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”. Como se 

sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, 

requer a coexistência tanto da “probabilidade do direito” como de “perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e 

periculum in mora, respectivamente. Ademais, é necessário, igualmente, 

que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do 

art. 300 do CPC). Sobre a sobreposição que deverá ser feita entre os três 

requisitos acima expostos, Cassio Scarpinella Bueno, assim assevera: 

“Deve prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo CPC a vencedora 

interpretação que se firmou a respeito do § 2º do art. 273 do CPC atual, 

única forma de contornar o reconhecimento de sua inconstitucionalidade 

substancial: a vedação da concessão da tutela de urgência nos casos de 

irreversibilidade não deve prevalecer nos casos em que o dano ou o risco 

que se quer evitar ou minimizar é qualitativamente mais importante para o 

requerente do que para o requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – 

porque isso decorre do ‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da 

proporcionalidade’, a afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. 

Assim, no caso em comento, entendo que estão presentes os requisitos 

necessários para o deferimento da liminar vindicada, nos termos do art. 

300 do CPC, pois suas alegações são absolutamente verossímeis, pois de 

todo o arrazoado, bem como das provas colacionadas, decorre a 

consequência lógica de que o consumidor foi obstado em seus mais 

elementares direitos. A fumaça do bom direito está cabalmente 

comprovada pelos documentos anexados aos autos, que dão conta que a 

requerente não detém mais o veículo que dera origem ao débito discutido, 

não podendo continuar sendo cobrado por débito inexistente. O perigo da 

demora reside no constrangimento ilegal impingido diariamente na parte 

requerente, eis que se vislumbra perigo de negativação iminente, podendo 
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vir a se encontrar privada de adquirir até mesmo produtos de primeira 

necessidade, caso necessite de crédito, sendo a espera ao provimento 

final por demais danosa. Não vislumbro risco de irreversibilidade da tutela 

almejada, notadamente porque o pleito autoral é apenas para suspender 

as cobranças. Ademais, nos termos do art. 139 do CPC, é dever-poder do 

magistrado: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento de ordem judicial (....) Acerca do tema, Alexandre Freitas 

Câmara[1]: O poder geral de cautela é, portanto, um poder atribuído ao 

Estado-juiz, destinado a autorizar a concessão de medidas cautelares 

atípicas, assim compreendidas as medidas cautelares que não estão 

descritas em lei, toda vez que nenhuma medida cautelar típica se mostrar 

adequada para assegurar, no caso concreto, a efetividade do processo 

principal. Trata-se de poder que deve ser exercido de forma subsidiária, 

pois que se destina a completar o sistema, evitando que fiquem carentes 

de proteção aquelas situações para as quais não se previu qualquer 

medida cautelar típica Com essas razões e os requisitos do art. 300 do 

CPC, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA/TUTELA 

PROVISÓRIA de URGÊNCIA para determinar que seja EXCLUÍDO o nome 

de DOMINGAS GONCALVES GUIMARAES, dos registros/banco de dados 

de(a) SERASA e SPC, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) 

sob pena de multa cominatória/astreinte diária no valor de R$ 50,00 

(cinquenta reais), limitada ao teto do juizado. INTIME-SE a parte requerida 

acerca da presente decisão, para cumprimento da tutela deferida. 

DETERMINO que se designe, de acordo com a pauta deste juizado, 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as 

ADVERTÊNCIAS de praxe. A requerente de que o processo será extinto e 

esta parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de 

comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – 

art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e Enunciados n. 13 e 

28 do FONAJE. CITE-SE o requerido a respeito da ação – art. 18 e incisos 

da Lei n. 9.099/95 -, bem como o intime-o para participar da audiência 

conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o 

requerido, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, 

pois, os efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz, bem como será proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 

20, ambos da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no 

XI Encontro, em Brasília-DF. Se infrutífero o acordo, o requerido tem o 

prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar sua 

contestação, sob pena julgamento no estado – Enunciado n. 11 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 

do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato 

Grosso. O prazo para impugnar a contestação e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa – Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal 

Única deste Estado de Mato Grosso. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto Alegre do Norte-MT, 17 de abril de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito [1] CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil – 

Volume III. 16. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 49.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002513-94.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

N. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1002513-94.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, considerando o teor da certidão do oficial de justiça, juntada 

aos autos no ID 30895118, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de proceder a intimação da parte autora, por meio de sua advogada, para, 

no prazo legal, informar nos autos o endereço atualizado da requerida, a 

fim de possibilitar o cumprimento da diligência citatória, no momento 

oportuno. Porto Alegre do Norte, 17 de abril de 2020. Alexsandro Carvalho 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000761-24.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000761-24.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação das partes para manifestar acerca da retificação dos RPV's 

expedidos pelo Sistema e-PrecWeb, juntados nos autos conforme ID 

31332803, no prazo de 05 (cinco) dias. Porto Alegre do Norte, 17 de abril 

de 2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000482-04.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BARREIRA ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO(A))

JOAN NETO BARBOSA FILHO OAB - GO41425 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000482-04.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora, por meio de seu advogado, acerca da 

sentença proferida nos autos no ID 31339033, a qual possui o seguinte 

dispositivo "Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, 

HOMOLOGO a desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do 

artigo 485 do Novo Código de Processo Civil". Porto Alegre do Norte, 17 de 

abril de 2020. Alexsandro Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000692-55.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. D. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000692-55.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte 

autora, por meio de seu advogado, para providenciar o recolhimento da 

diligência do (a) oficial(a) de Justiça, a fim de possibilitar a expedição e 

cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação nos autos, 

devendo as guias serem emitidas junto ao site do Tribunal de Justiça de 

M a t o  G r o s s o ,  n o  l i n k  : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao , expedindo-se a 

guia para o cumprimento do mandado na zona do endereço do requerido 

indicado nos autos. Porto Alegre do Norte, 17 de abril de 2020. Alexsandro 

Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002313-87.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO PIO XII (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DRIELLI CRISTINA LOPES DOS SANTOS OAB - SP390872 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N Y YAMASHITA - ME (REU)

 

Ã ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1002313-87.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): FUNDACAO PIO XII REU: N Y YAMASHITA - ME Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Locupletamento Ilícito proposta por FUNDAÇÃO PIO 

XII em face de N Y YAMASHITA - ME, ambos devidamente qualificados. 

Recebida a inicial, foi designada audiência de conciliação (ID 26649539). 

Na sequência, a parte autora apresentou manifestação, aduzindo que as 

partes entabularam acordo e requerendo a extinção do feito (ID 

28192017). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. As 

partes celebraram acordo referente ao objeto da demanda no ID 

28192017, pugnando pela sua homologação e extinção do feito com 

exame do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código 

de Processo Civil. Dispositivo. Ante o exposto, Homologo por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre 

as partes (ID 28192017). Em consequência, tendo a homologação efeito 

de sentença entre as partes, decido o processo, resolvendo o mérito da 

questão, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo 

Civil. Sem custas, tendo em vista que a requerente é beneficiária da justiça 

gratuita. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. P.I.C. Porto Alegre do Norte/MT, 17 de 

abril de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002041-93.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1002041-93.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): LUIZ ALVES DOS SANTOS REU: INSTITITUTO NACIONAL 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de Ação para Concessão de 

Aposentadoria por Idade Rural proposta por LUIZ ALVES DOS SANTOS 

em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos 

devidamente qualificados. Intimado para apresentar contestação, o 

requerido manifestou-se nos autos e juntou proposta de acordo (ID 

30801859). Na sequência, a parte autora apresentou manifestação, 

concordando com o acordo proposto pelo requerido (ID 31247700). 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. As partes 

celebraram acordo referente ao objeto da demanda no ID 29805741, 

pugnando pela sua homologação e extinção do feito com exame do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. 

Dispositivo. Ante o exposto, Homologo por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes (ID 

30801859). Em consequência, tendo a homologação efeito de sentença 

entre as partes, decido o processo, resolvendo o mérito da questão, na 

forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Sem 

custas, tendo em vista que a requerente é beneficiária da justiça gratuita. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. P.I.C. Porto Alegre do Norte/MT, 17 de abril de 

2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000211-58.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY RAMOS FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

 

Despacho. Vistos, etc. Compulsando os autos, diante dos relatos e provas 

pré-constituídas, percebe-se que os pressupostos que ensejam a ação 

estão regulares. Assim, ante a existência dos requisitos formais e 

materiais, Recebo a inicial. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Designo a realização do ato de conciliação, a ser materializado no 

dia 30 de julho de 2020, às 15h30min (Horário Oficial do Estado de Mato 

Grosso). Cite-se o requerido nos termos do art. 183, § 1º do Código de 

Processo Civil. Intime-se a parte requerente para comparecer à sessão 

aprazada, advertindo-a que a ausência injustificada será reputada como 

ato atentatório à dignidade da justiça, sancionando-se a prática nos 

moldes do art. 334, § 8º do Código de Processo Civil. Escoado o prazo 

legal para o requerido se defender, intime-se a parte requerente para que 

no prazo de 15 (quinze) dias se manifestar a respeito. Observadas as 

diligências supras, volvam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Às 

providências. Porto Alegre do Norte/MT, 15 de abril de 2020. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 91305 Nr: 10006-13.2017.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNPdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO JORGE SILVA 

ALMEIDA - OAB:22127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973, Raoni da Silva Piagem - OAB:MT 27154/O

 Impulsiono os autos a fim de intimar o advogado Dr. BRUNO GABRIEL 

REGIS DE ALMEIDA OAB/MT n. 23647-A, para que tome ciëncia de que 

fora nomeado para assistir a parte requerida como curador especial, 

devendo,no prazo de 15 dias informar se aceita o encargo, bem como em 

caso de afirmativo, desde logo, deverá tomar ciëncia da decisão posta á 

referência 54 e apresentar contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 72538 Nr: 4647-19.2016.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDIARA LIZ BRITO DE OLIVEIRA, GHdOM, LRdOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MATIAS MASCARENHAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO RIBEIRO 

FILHO - OAB:MT 22160B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973, LORRAN DE SOUZA SANTOS - OAB:22422/O

 Impulsiono os autos a fim de intimar o advogado Dr. Carlos Roberto Ribeiro 

Filho, inscrito sob o nº 22160-B, acerca de sua nomeação como defensor 

dativo da parte autora, devendo, no prazo de 15 dias informar se aceita o 

encargo e, em caso positivo, deverá, no mesmo prazo, tomar ciência do 

teor da decisão proferida à referência 74 e seus consectários.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 72538 Nr: 4647-19.2016.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDIARA LIZ BRITO DE OLIVEIRA, GHdOM, LRdOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MATIAS MASCARENHAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO RIBEIRO 

FILHO - OAB:MT 22160B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973, LORRAN DE SOUZA SANTOS - OAB:22422/O

 Impulsiono os autos a fim de intimar o advogado Dr. BRUNO GABRIEL 

REGIS DE ALMEIDA OAB/MT n. 23647-A MT, acerca de sua nomeação 

para assistir a parte requerida como curador especial, devendo, no prazo 

de 15 dias informar se aceita o encargo e, em caso positivo, deverá, no 

mesmo prazo, tomar ciência do despacho exarado à referência 74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 76736 Nr: 918-48.2017.811.0059

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Oneide Pereira Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PEREIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO DELGADO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:26684/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar o advogado Dr. Adão Delgado da 

Silva Júnior, inscrito sob o nº. 26684/0, acerca de sua nomeação como 

defensor dativo da parte autora, devendo, no prazo de 10 dias informar se 

aceita o encargo e, em caso positivo, deverá, no mesmo prazo, 

manifestar-se sobre o laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 78261 Nr: 1862-50.2017.811.0059

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorivan Costa de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANIA FERNANDES SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO RIBEIRO 

FILHO - OAB:MT 22160B, GUILHERME RIBEIRO RIGON - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 Impulsiono os autos a fim de intimar o advogado Dr. Carlos Roberto Ribeiro 

Filho, inscrito sob o nº 22160-B, acerca de sua nomeação como defensor 

dativo da parte autora, devendo, no prazo de 15 dias informar se aceita o 

encargo e, em caso positivo, deverá, no mesmo prazo, apresentar 

impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 78337 Nr: 1905-84.2017.811.0059

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abdias Sobrinho Alves Frazão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, 

ASSITÊNCIAQ E EXTENSÃO RURAL S/A - EMPAER/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:2513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ANTONIO DE ALMEIDA 

- OAB:7543/MT, MARCIO GLEY DA SILVA - OAB:13803/MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias especificar as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, bem como intimar a requerente para que acoste aos autos 

dados verissímeis de sua condição financeira, de modo a possibilitar a 

concessão do benefício de assistencia judiciaria gratuita, no mesmo 

prazo.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 120845 Nr: 5689-98.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Soair de Oliveira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE Porto Alegre do Norte

Gabinete Terceira Vara Criminal

Código: 120845

Vistos.

O D. Representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

apresentou Recurso em Sentido Estrito interposto em desfavor da decisão 

que revogou a prisão preventiva do Acusado (ref. 112).

A secretaria judicial certificou que o recurso foi apresentado 

tempestivamente (ref. 113).

Pois bem.

 RECEBO o recurso em sentido estrito interposto pelo Órgão Ministerial, 

com fundamento no artigo 581, inciso V, do Código de Processo Penal.

Assim, abra-se vista ao Recorrido para apresentação de Contrarrazões 

no prazo de 02 (dois) dias (CPP, artigo 588).

Após, faça os autos conclusos para análise do contido no art. 589, do 

CPP.

Às providências, observando as formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Porto Alegre do Norte, 16 de abril de 2020

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67542 Nr: 2193-66.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailson Santos Robalo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 Vistos.

 Haja vista o informado pelo Acusado Jailson Santos Robalo que apesar 

de dizer que possui Advogado permaneceu inerte e tendo em vista a 

inexistência de Defensor Público atuando nesta Comarca, nomeio o D. 

Advogado Matheus Roos , OAB/MT 19739/O, para patrocinar a defesa do 

Acusado.

Registrando que, os honorários serão arbitrados ao final do processo.

Intime-se.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000196-06.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PILATI ALBA BRUSTOLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA (REU)

CÍCERO DE TAL (REU)

ADAILTON ELETRICISTA (REU)

GEDÁRIO LIBERTO DE JESUS (REU)

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA (REU)

LINDOMAR DA CONCEIÇÃO (REU)

ANTONIO SEVERINO DA SILVA (REU)

KIM (REU)

GIDEON DE TAL (REU)

 

Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, através de 

seu Advogado constituído, para se manifestar sobre a devolução da Carta 

Precatória, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000168-04.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

KIMBERLY AMANDA CRISPIM POICHE (TESTEMUNHA)

W. M. C. (TESTEMUNHA)

SALIN ALE DE CAMPOS UNTAR (TESTEMUNHA)

ARIEL ALLERSDORFER MORAES (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ALYSSON CESAR CRISPIN POICHE (REU)

AGLAENIO CEZAR DE ARAUJO (REU)
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WASHINGTON FELIPE BARBOSA ANDRADE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O DOUTO CAUSÍDICO PARA 

APRESENTAR DEFESA, NO PRAZO LEGAL, HAJA VISTA TER O 

ACUSADO INFORMADO, QUANDO DE SUA CITAÇÃO, QUE O CONSTITUIU 

COMO ADVOGADO.

Intimação Classe: CNJ-181 AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

Processo Número: 1000416-67.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

DELEGACIA ESPECIAL DA FRONTEIRA - DEFRON (AUTORIDADE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX AUGUSTO RAMOS DE ALMEIDA (FLAGRANTEADO)

LUCIANO DA SILVA PEREIRA (FLAGRANTEADO)

ANDERSON GONCALVES CUNHA (FLAGRANTEADO)

ROBERTO DA SILVA (FLAGRANTEADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O DOUTO CAUSÍDICO DA DECISÃO 

DE ID 31341013.

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000426-14.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

CLESIO RAMOS NOGUEIRA (VÍTIMA)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL CALDEIRA MIRANDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR OAB - MT11988/O-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDVAN DE SOUZA SANTOS (TESTEMUNHA)

MARCOS AURELIO ESPINOSA PEREIRA (TESTEMUNHA)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O DOUTO CAUSÍDICO DA DECISÃO 

DE ID 31345720

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000407-08.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLAYVER FELIPE SANTANA VIEIRA DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOAO NOEL ALVES DE LIMA (TESTEMUNHA)

ANDERSON DOS SANTOS MELLO (TESTEMUNHA)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O DOUTO CAUSÍDICO DA DECISÃO 

DE ID 31353591.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1000696-72.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMa. Juíza, impulsiono o feito a fim de intimar as 

partes, através de seus Advogados constituídos, via DJE, para 

manifestarem quanto às provas que pretendem produzir, 

fundamentadamente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1000696-72.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMa. Juíza, impulsiono o feito a fim de intimar as 

partes, através de seus Advogados constituídos, via DJE, para 

manifestarem quanto às provas que pretendem produzir, 

fundamentadamente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1000696-72.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMa. Juíza, impulsiono o feito a fim de intimar as 

partes, através de seus Advogados constituídos, via DJE, para 

manifestarem quanto às provas que pretendem produzir, 

fundamentadamente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000284-44.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

I. B. S. D. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DECESARO GALEAZZI OAB - 672.844.770-91 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000284-44.2019.8.11.0098. 

AUTOR(A): ILZA BENEDITA SIMAO DOS REIS REU: JOSÉ SALINA 

FERNANDES PROCURADOR: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 1. Vistos. 

2. Trata-se de ação de investigação de paternidade c/c retificação de 

registro civil de nascimento c/c alimentos, proposta por Vinícius Simão dos 

Reis, neste ato devidamente representado por sua genitora Ilza Benedita 

Simão dos Reis, em face de José Salina Fernandes, todos devidamente 

qualificados nos autos. 3. Pugna a parte autora pela procedência da ação 

com a finalidade de declarar o requerido como pai do autor, bem como a 

averbação no registro de nascimento com a inclusão do nome do genitor e 

dos avós paternos, o acréscimo do sobrenome paterno ao nome do autor 

e a fixação de alimentos definitivos correspondentes à 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo. 4. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou contestação em id. 26970380 informando que não possui 

condições de se deslocar à Porto Esperidião/MT para a realização da 

audiência de conciliação, bem como, no referido ato, manifestou que 

reconhece a paternidade do autor, pugnando pela retificação do assento 

de nascimento do menor e ofertou a quantia referente à 35% (trinta e 
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cinco por cento) do salário mínimo. 5. Em id. 27435724, a parte autora 

manifesta concordância à proposta ofertada pela requerida, requerendo a 

homologação da proposta ofertada pelo requerido. 6. O Ministério Público 

pugnou pela procedência da ação e homologação do acordo em sede de 

contestação. 7. É o relatório. 8. Decido. 9. Nesse quadrante processual, e 

à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da 

demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do Código de Processo 

Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a 

lide. 10. Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da 

economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 

jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções. 11. Verifico que as cláusulas do acordo 

entabulado entre às partes encontram-se regulares e preenche os 

requisitos legais. 12. Definido os alimentos, bem como o reconhecimento 

da paternidade, restou devidamente resguardado os interesses do menor, 

logo, a vontade das partes merece guarida. 13. Conforme se extrai do 

conteúdo da contestação que instrumentalizou a proposta de alimentos 

bem como o reconhecimento de paternidade (id. 26970380), a qual foi 

manifestada concordância pela parte autora (id. 27435724), não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais. 

14. Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação 

acordada entre as partes para que produza seus efeitos jurídicos e legais, 

em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 15. 

Sem custas, tendo em vista a gratuidade deferida. 16. Considerando a 

nomeação do Dr. Erykson Thyago Pereira da Silva para patrocinar a ação 

da requerente, arbitro 3 (três) URH’s a título de honorários advocatícios em 

favor de Erykson Thyago Pereira da Silva pelos serviços prestados nos 

presentes autos. 17. Oficie-se o Cartório de Registro Civil de Porto 

Esperidião/MT para que proceda com a averbação à margem do registro 

de nascimento do autora, com a finalidade de incluir o nome do genitor, 

dos avós paternos e realize o acréscimo do sobrenome paterno ao nome 

do autor. 18. Serve a presente decisão como mandado. 19. Com o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo. 20. Publique-se. Registre-se. 21. Intimem-se. 

Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 03 de abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000284-44.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

I. B. S. D. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DECESARO GALEAZZI OAB - 672.844.770-91 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000284-44.2019.8.11.0098. 

AUTOR(A): ILZA BENEDITA SIMAO DOS REIS REU: JOSÉ SALINA 

FERNANDES PROCURADOR: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 1. Vistos. 

2. Trata-se de ação de investigação de paternidade c/c retificação de 

registro civil de nascimento c/c alimentos, proposta por Vinícius Simão dos 

Reis, neste ato devidamente representado por sua genitora Ilza Benedita 

Simão dos Reis, em face de José Salina Fernandes, todos devidamente 

qualificados nos autos. 3. Pugna a parte autora pela procedência da ação 

com a finalidade de declarar o requerido como pai do autor, bem como a 

averbação no registro de nascimento com a inclusão do nome do genitor e 

dos avós paternos, o acréscimo do sobrenome paterno ao nome do autor 

e a fixação de alimentos definitivos correspondentes à 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo. 4. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou contestação em id. 26970380 informando que não possui 

condições de se deslocar à Porto Esperidião/MT para a realização da 

audiência de conciliação, bem como, no referido ato, manifestou que 

reconhece a paternidade do autor, pugnando pela retificação do assento 

de nascimento do menor e ofertou a quantia referente à 35% (trinta e 

cinco por cento) do salário mínimo. 5. Em id. 27435724, a parte autora 

manifesta concordância à proposta ofertada pela requerida, requerendo a 

homologação da proposta ofertada pelo requerido. 6. O Ministério Público 

pugnou pela procedência da ação e homologação do acordo em sede de 

contestação. 7. É o relatório. 8. Decido. 9. Nesse quadrante processual, e 

à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da 

demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do Código de Processo 

Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a 

lide. 10. Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da 

economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 

jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções. 11. Verifico que as cláusulas do acordo 

entabulado entre às partes encontram-se regulares e preenche os 

requisitos legais. 12. Definido os alimentos, bem como o reconhecimento 

da paternidade, restou devidamente resguardado os interesses do menor, 

logo, a vontade das partes merece guarida. 13. Conforme se extrai do 

conteúdo da contestação que instrumentalizou a proposta de alimentos 

bem como o reconhecimento de paternidade (id. 26970380), a qual foi 

manifestada concordância pela parte autora (id. 27435724), não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais. 

14. Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação 

acordada entre as partes para que produza seus efeitos jurídicos e legais, 

em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 15. 

Sem custas, tendo em vista a gratuidade deferida. 16. Considerando a 

nomeação do Dr. Erykson Thyago Pereira da Silva para patrocinar a ação 

da requerente, arbitro 3 (três) URH’s a título de honorários advocatícios em 

favor de Erykson Thyago Pereira da Silva pelos serviços prestados nos 

presentes autos. 17. Oficie-se o Cartório de Registro Civil de Porto 

Esperidião/MT para que proceda com a averbação à margem do registro 

de nascimento do autora, com a finalidade de incluir o nome do genitor, 

dos avós paternos e realize o acréscimo do sobrenome paterno ao nome 

do autor. 18. Serve a presente decisão como mandado. 19. Com o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo. 20. Publique-se. Registre-se. 21. Intimem-se. 

Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 03 de abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000284-44.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

I. B. S. D. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DECESARO GALEAZZI OAB - 672.844.770-91 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000284-44.2019.8.11.0098. 

AUTOR(A): ILZA BENEDITA SIMAO DOS REIS REU: JOSÉ SALINA 

FERNANDES PROCURADOR: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 1. Vistos. 

2. Trata-se de ação de investigação de paternidade c/c retificação de 

registro civil de nascimento c/c alimentos, proposta por Vinícius Simão dos 

Reis, neste ato devidamente representado por sua genitora Ilza Benedita 

Simão dos Reis, em face de José Salina Fernandes, todos devidamente 

qualificados nos autos. 3. Pugna a parte autora pela procedência da ação 

com a finalidade de declarar o requerido como pai do autor, bem como a 

averbação no registro de nascimento com a inclusão do nome do genitor e 

dos avós paternos, o acréscimo do sobrenome paterno ao nome do autor 

e a fixação de alimentos definitivos correspondentes à 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo. 4. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou contestação em id. 26970380 informando que não possui 

condições de se deslocar à Porto Esperidião/MT para a realização da 

audiência de conciliação, bem como, no referido ato, manifestou que 

reconhece a paternidade do autor, pugnando pela retificação do assento 

de nascimento do menor e ofertou a quantia referente à 35% (trinta e 
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cinco por cento) do salário mínimo. 5. Em id. 27435724, a parte autora 

manifesta concordância à proposta ofertada pela requerida, requerendo a 

homologação da proposta ofertada pelo requerido. 6. O Ministério Público 

pugnou pela procedência da ação e homologação do acordo em sede de 

contestação. 7. É o relatório. 8. Decido. 9. Nesse quadrante processual, e 

à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da 

demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do Código de Processo 

Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a 

lide. 10. Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da 

economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 

jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções. 11. Verifico que as cláusulas do acordo 

entabulado entre às partes encontram-se regulares e preenche os 

requisitos legais. 12. Definido os alimentos, bem como o reconhecimento 

da paternidade, restou devidamente resguardado os interesses do menor, 

logo, a vontade das partes merece guarida. 13. Conforme se extrai do 

conteúdo da contestação que instrumentalizou a proposta de alimentos 

bem como o reconhecimento de paternidade (id. 26970380), a qual foi 

manifestada concordância pela parte autora (id. 27435724), não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais. 

14. Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação 

acordada entre as partes para que produza seus efeitos jurídicos e legais, 

em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 15. 

Sem custas, tendo em vista a gratuidade deferida. 16. Considerando a 

nomeação do Dr. Erykson Thyago Pereira da Silva para patrocinar a ação 

da requerente, arbitro 3 (três) URH’s a título de honorários advocatícios em 

favor de Erykson Thyago Pereira da Silva pelos serviços prestados nos 

presentes autos. 17. Oficie-se o Cartório de Registro Civil de Porto 

Esperidião/MT para que proceda com a averbação à margem do registro 

de nascimento do autora, com a finalidade de incluir o nome do genitor, 

dos avós paternos e realize o acréscimo do sobrenome paterno ao nome 

do autor. 18. Serve a presente decisão como mandado. 19. Com o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo. 20. Publique-se. Registre-se. 21. Intimem-se. 

Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 03 de abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000284-44.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

I. B. S. D. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DECESARO GALEAZZI OAB - 672.844.770-91 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 1000284-44.2019.8.11.0098. 

AUTOR(A): ILZA BENEDITA SIMAO DOS REIS REU: JOSÉ SALINA 

FERNANDES PROCURADOR: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 1. Vistos. 

2. Trata-se de ação de investigação de paternidade c/c retificação de 

registro civil de nascimento c/c alimentos, proposta por Vinícius Simão dos 

Reis, neste ato devidamente representado por sua genitora Ilza Benedita 

Simão dos Reis, em face de José Salina Fernandes, todos devidamente 

qualificados nos autos. 3. Pugna a parte autora pela procedência da ação 

com a finalidade de declarar o requerido como pai do autor, bem como a 

averbação no registro de nascimento com a inclusão do nome do genitor e 

dos avós paternos, o acréscimo do sobrenome paterno ao nome do autor 

e a fixação de alimentos definitivos correspondentes à 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo. 4. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou contestação em id. 26970380 informando que não possui 

condições de se deslocar à Porto Esperidião/MT para a realização da 

audiência de conciliação, bem como, no referido ato, manifestou que 

reconhece a paternidade do autor, pugnando pela retificação do assento 

de nascimento do menor e ofertou a quantia referente à 35% (trinta e 

cinco por cento) do salário mínimo. 5. Em id. 27435724, a parte autora 

manifesta concordância à proposta ofertada pela requerida, requerendo a 

homologação da proposta ofertada pelo requerido. 6. O Ministério Público 

pugnou pela procedência da ação e homologação do acordo em sede de 

contestação. 7. É o relatório. 8. Decido. 9. Nesse quadrante processual, e 

à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da 

demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do Código de Processo 

Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a 

lide. 10. Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da 

economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 

jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções. 11. Verifico que as cláusulas do acordo 

entabulado entre às partes encontram-se regulares e preenche os 

requisitos legais. 12. Definido os alimentos, bem como o reconhecimento 

da paternidade, restou devidamente resguardado os interesses do menor, 

logo, a vontade das partes merece guarida. 13. Conforme se extrai do 

conteúdo da contestação que instrumentalizou a proposta de alimentos 

bem como o reconhecimento de paternidade (id. 26970380), a qual foi 

manifestada concordância pela parte autora (id. 27435724), não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais. 

14. Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação 

acordada entre as partes para que produza seus efeitos jurídicos e legais, 

em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 15. 

Sem custas, tendo em vista a gratuidade deferida. 16. Considerando a 

nomeação do Dr. Erykson Thyago Pereira da Silva para patrocinar a ação 

da requerente, arbitro 3 (três) URH’s a título de honorários advocatícios em 

favor de Erykson Thyago Pereira da Silva pelos serviços prestados nos 

presentes autos. 17. Oficie-se o Cartório de Registro Civil de Porto 

Esperidião/MT para que proceda com a averbação à margem do registro 

de nascimento do autora, com a finalidade de incluir o nome do genitor, 

dos avós paternos e realize o acréscimo do sobrenome paterno ao nome 

do autor. 18. Serve a presente decisão como mandado. 19. Com o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo. 20. Publique-se. Registre-se. 21. Intimem-se. 

Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 03 de abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000107-80.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Antônio Gambarra (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Alvia Machado Rodrigues Gambarra (TESTEMUNHA)

Nilzabeth cebalho Nunes (TESTEMUNHA)

 

1. Vistos. 2. Trata-se de ação de interdição c/c tutela provisória, proposta 

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de Antônio 

Gambarra, todos devidamente qualificados nos autos. 3. Aportou-se aos 

autos a manifestação do douto patrono da parte requerida, bem como a 

manifestação do Ministério Público, pugnando pela extinção e 

arquivamento do feito tendo em vista o falecimento do requerido Antônio 

Gambarra, conforme consta em id. 28662575. 4. E o relatório. 5. 

Fundamento e decido. 6. Tendo em vista que a presente ação veicula 

direito personalíssimo, bem como considerando o falecimento do 

requerido, ora interditando, a extinção é medida que se impõe, conforme 

requerimento de id. 28662570 e 30247666. 7. Diante do exposto, 

observando que houve perda do objeto da presente demanda e, no 

sentido do requerido pelas partes, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos moldes do que preleciona o artigo 485, IX, c/c 

artigos 17 e 316, todos do Código de Processo Civil. 8. Após, ao arquivo 

com as anotações e baixas de praxe. 9. Sem custas, conforme art. 3º da 

lei estadual 7.603/01. 10. Remetam-se ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. 11. Publique-se. 12. Registre-se 13. Intimem-se. 14. 

Cumpra-se. Porto Esperidião MT, 25 de março de 2019. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000107-80.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Antônio Gambarra (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Alvia Machado Rodrigues Gambarra (TESTEMUNHA)

Nilzabeth cebalho Nunes (TESTEMUNHA)

 

1. Vistos. 2. Trata-se de ação de interdição c/c tutela provisória, proposta 

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de Antônio 

Gambarra, todos devidamente qualificados nos autos. 3. Aportou-se aos 

autos a manifestação do douto patrono da parte requerida, bem como a 

manifestação do Ministério Público, pugnando pela extinção e 

arquivamento do feito tendo em vista o falecimento do requerido Antônio 

Gambarra, conforme consta em id. 28662575. 4. E o relatório. 5. 

Fundamento e decido. 6. Tendo em vista que a presente ação veicula 

direito personalíssimo, bem como considerando o falecimento do 

requerido, ora interditando, a extinção é medida que se impõe, conforme 

requerimento de id. 28662570 e 30247666. 7. Diante do exposto, 

observando que houve perda do objeto da presente demanda e, no 

sentido do requerido pelas partes, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos moldes do que preleciona o artigo 485, IX, c/c 

artigos 17 e 316, todos do Código de Processo Civil. 8. Após, ao arquivo 

com as anotações e baixas de praxe. 9. Sem custas, conforme art. 3º da 

lei estadual 7.603/01. 10. Remetam-se ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. 11. Publique-se. 12. Registre-se 13. Intimem-se. 14. 

Cumpra-se. Porto Esperidião MT, 25 de março de 2019. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000107-80.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Antônio Gambarra (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Alvia Machado Rodrigues Gambarra (TESTEMUNHA)

Nilzabeth cebalho Nunes (TESTEMUNHA)

 

1. Vistos. 2. Trata-se de ação de interdição c/c tutela provisória, proposta 

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de Antônio 

Gambarra, todos devidamente qualificados nos autos. 3. Aportou-se aos 

autos a manifestação do douto patrono da parte requerida, bem como a 

manifestação do Ministério Público, pugnando pela extinção e 

arquivamento do feito tendo em vista o falecimento do requerido Antônio 

Gambarra, conforme consta em id. 28662575. 4. E o relatório. 5. 

Fundamento e decido. 6. Tendo em vista que a presente ação veicula 

direito personalíssimo, bem como considerando o falecimento do 

requerido, ora interditando, a extinção é medida que se impõe, conforme 

requerimento de id. 28662570 e 30247666. 7. Diante do exposto, 

observando que houve perda do objeto da presente demanda e, no 

sentido do requerido pelas partes, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos moldes do que preleciona o artigo 485, IX, c/c 

artigos 17 e 316, todos do Código de Processo Civil. 8. Após, ao arquivo 

com as anotações e baixas de praxe. 9. Sem custas, conforme art. 3º da 

lei estadual 7.603/01. 10. Remetam-se ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. 11. Publique-se. 12. Registre-se 13. Intimem-se. 14. 

Cumpra-se. Porto Esperidião MT, 25 de março de 2019. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-52.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

POLLIANA MENACHO ANGELICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000094-52.2017.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita, 

Antecipação de Tutela / Tutela Específica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: POLLIANA MENACHO 

ANGELICO Endereço: Rua Praça Jose, 81, Indefinido, PORTO ESPERIDIÃO 

- MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: CLARO S.A. Endereço: 

AVENIDA TENENTE-CORONEL DUARTE, 1.970, - ATÉ 789/790, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-500 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO/PASSIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 21/09/2020 Hora: 

12:00 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 17 de abril de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-71.2013.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MARCONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MISTER COLIBRI BRASIL MARKETING COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 8010059-71.2013.8.11.0098 Valor da causa: R$ 22.750,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE CARLOS MARCONATO 

Endereço: Sítio NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N, ZONA RURAL, S 

JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 POLO PASSIVO: Nome: MISTER 

COLIBRI BRASIL MARKETING COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Endereço: 

Setor HOTELEIRO SUL, 610, CONJUNTO A BLOCO A QUADRA 06, ASA 

SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 75399-999 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 21/09/2020 Hora: 

12:30 Tipo: Conciliação juizado Sala: PORTO ESPERIDIÃO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/11/2015 Hora: 13:20 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 17 de abril de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-71.2013.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MARCONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MISTER COLIBRI BRASIL MARKETING COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 8010059-71.2013.8.11.0098 Valor da causa: R$ 22.750,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE CARLOS MARCONATO 

Endereço: Sítio NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N, ZONA RURAL, S 

JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 POLO PASSIVO: Nome: MISTER 

COLIBRI BRASIL MARKETING COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Endereço: 

Setor HOTELEIRO SUL, 610, CONJUNTO A BLOCO A QUADRA 06, ASA 

SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 75399-999 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POLO ATIVO,PARA INFORMAR O ENDEREÇO 

ATUALIZADO DO , JOSÉ CARLOS MARCONATO, E COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA CONFORME DADOS ABAIXO . DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 

21/09/2020 Hora: 12:30 Tipo: Conciliação juizado Sala: PORTO ESPERIDIÃO 

-MT ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 17 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-98.2014.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MAX MAR SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MISTER COLIBRI BRASIL MARKETING COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 8010042-98.2014.8.11.0098 Valor da causa: R$ 24.552,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MAX MAR SILVA 

DA COSTA Endereço: Rua DIVINO ESPERITO SANTO, 2370, CENTRO, 

GLÓRIA D'OESTE - MT - CEP: 78293-000 POLO PASSIVO: Nome: MISTER 

COLIBRI BRASIL MARKETING COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Endereço: 

Setor HOTELEIRO SUL QUADRA 06, SALA 610, TORRE A, COMPLEXO 

BRASIL 21, BRASÍLIA - DF - CEP: 70322-950 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO ADVOGADO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 21/09/2020 Hora: 

13:00 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 17 de abril de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-40.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI DIAS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000185-40.2020.8.11.0098 Valor da causa: R$ 5.532,92 

ESPÉCIE: [Lei de Imprensa]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: IRACI DIAS DA CRUZ Endereço: 

RESIDENCIAL EDELMIRA, 06, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 POLO PASSIVO: Nome: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 

Endereço: Avenida Alphaville, 779, 779, Empresarial 18 do Forte, BARUERI 

- SP - CEP: 06472-900 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DO POLO ATIVO/PASSIVO , acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 21/09/2020 Hora: 

14:00 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PORTO 

ESPERIDIÃO, 17 de abril de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 718 de 795



Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Querência

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000263-25.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MANTELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ADAYR BOLOGNINI (REU)

 

Vistos. Recebo a petição inicial. Cumpra-se a decisão de ID. 19740359. 

Intime-se a parte autora para acostar comprovantes das demais parcelas 

referentes ao recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção. Às 

providências.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 16499 Nr: 1114-33.2009.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada movida pelo Ministério 

Público em face de Wanderson Silva Santos (pronunciado como incurso 

nas sanções do artigo 121, § 2.º, incisos II e IV, do Código Penal - vide fls. 

251/253).

Em atenção à Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, 

por meio da qual foram sugeridas providências no tocante à população 

carcerária, com base na orientação do Ministério da Saúde acerca das 

prevenções quanto ao COVID19 (corona vírus), a prisão cautelar do réu 

foi reanalisada. Constatou-se que não há o preenchimento daquelas 

hipóteses previstas na recomendação sub examine, razão pela qual não é 

recomendável revogar a prisão preventiva dele.

 Assim sendo, MANTENHO a prisão preventiva do pronunciado 

Wanderson Silva Santos, com base na motivação alhures (fls. 66, 228/229 

e 251/253).

No mais, considerando o teor das Portarias-conjunta nº 249, de 18 de 

março de 2020 e nº 281, de 07 de abril de 2020, bem como da Nota 

Técnica Orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT, façam os autos 

conclusos em momento oportuno para redesignação daquela sessão de 

júri outrora designada às fls. 287 (REF. 190).

Ciência ao Ministério Público. Intimem-se.

 Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 56494 Nr: 1039-76.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gedeilson Pereira da Silva, Carlos Henrique 

Sousa Shwendler, RODIVAN FERREIRA DE FREITAS, ALESSANDRO 

FERREIRA DA SILVA, WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS, Luan 

Souza Santos, Matheus Phillippe Goulart Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA - OAB:15042/A, DANIELLY 

SELKE DA LUZ - OAB:22277/O, José Renato de Moraes - 

OAB:13330/MT, Leticia Silva Gomes - OAB:22.500/MT

 Assim, DE OFÍCIO DECLARO A SENTENÇA EMBARGADA, para corrigir a 

inexatidão material apontada em relação àquele dispositivo (inteligência da 

aplicação analógica do art. 494, inciso I do Código de Processo Civil), 

passando a sentença, naquela parte, ter a seguinte redação: “6. 

DISPOSITIVODestarte, com fulcro no art. 413, “caput” do Código de 

Processo Penal, PRONUNCIO os réus Alessandro Ferreira da Silva, Carlos 

Henrique Sousa Schwendler, Gedeilson Pereira da Silva, Luan Souza 

Santos, Matheus Phillippe Goulart Farias, Rodivan Ferreira De Freitas e 

Wejandre Valadares dos Santos, a fim de submetê-los a julgamento pelo 

Tribunal do Júri como incursos nos artigos 121, § 2.º, incisos I (motivo 

torpe), III (meio cruel) e IV (à traição, emboscada e mediante recurso que 

impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal, e 244-B, § 2º, da Lei 

8.069/90."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 57583 Nr: 1542-97.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS, ESDS, MNDO, MPGF, WVDS, LSS, FFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINALDO DOS SANTOS 

COELHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO HENRIQUE OLIVER - 

OAB:18461/O, ANDERSON LOPES ALVES - OAB:8953, Antonio 

Porphirio Pinto dos Santos - OAB:24492-A, Camila de Oliveira 

Luvison - OAB:25788/MT, CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:15042/A, DANIELLY SELKE DA LUZ - OAB:22277/O, JOSE RENATO 

DE MORAES - OAB:25831/B, MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - 

OAB:19240/O, MARIZA RIVAROLA ROCHA - OAB:5896, Paulo Roberto 

Frantz Hippler - OAB:OAB/MT 23.346/O, Rodrigo de Oliveira Ramos - 

OAB:20.299/A

 Vistos.

 Tendo em vista que o feito aguarda tão somente a apresentação de 

contrarrazões recursais pelo acusado Emerson Santos da Silva para 

posterior remessa ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

bem como a inércia do advogado constituído e o teor da certidão de REF. 

607, em observância aos princípios do devido processo legal e celeridade 

processual, haja vista que os acusados se encontram presos, NOMEIO o 

advogado Anderson Lopes Alves para atuar na defesa técnica do 

acusado Emerson e apresentar contrarrazões recursais.

 Arbitro 02 (dois) URH's em favor do defensor dativo.

 Com a vinda, certifique-se e subam os autos em apreço (art. 601, caput, 

do CPP) à instância superior para que os indigitados recursos sejam 

apreciados pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010180-85.2015.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VIEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI OAB - MT0015198A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

JAMIL NASSARDEN DE ABREU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT18305/O (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT14222-O (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DECISÃO Processo: 

8010180-85.2015.8.11.0080. REQUERENTE: PAULO VIEIRA GONCALVES 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, JAMIL NASSARDEN DE ABREU, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Consoante a disposição inserta no artigo 53, § 4º , da Lei 

9.099 /95, não sendo encontrado o devedor, ou inexistindo bens 

penhoráveis, além de terem sido esgotadas as diligências necessárias, a 

execução será imediatamente extinta, atendendo aos critérios de 

celeridade e economia processual. Ressalte-se que não cabe a 

suspensão do curso processual nos Juizados Especiais. Ademais, em 

caso de o credor localizar bens do devedor passíveis de constrição para 

satisfação do crédito, não há nenhum impedimento legal para que venha a 

promover o desarquivamento do feito para o seu prosseguimento. Diante 

do exposto, arquivem-se os autos, sem prejuízo de requerimento posterior 

e expresso da parte autora (indicando endereço para localização da parte 

demandada). Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-44.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

MAURISAN RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI OAB - MT0015198A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000070-44.2018.8.11.0080 Polo Ativo: MAURISAN RODRIGUES 

DOS SANTOS Polo Passivo: OI BRASIL TELECOM Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO POR 

MORAIS, onde suscita o Reclamante, em suma, que teve seu nome inscrito 

indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito pelo valor de R$ 

288,54 (duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), 

sendo que o único contrato que mantém com a requerida é o de número 

2136936988, cujas parcelas encontram-se quitadas, conforme 

comprovantes anexados. Requerendo, assim, a declaração da 

inexistência do débito bem como a indenização por danos morais. Em sede 

de contestação, afirma a requerida que a parte requerente era titular dos 

serviços de TV por assinatura OI TV, referente ao contrato nº 23548701, 

instalado e cancelado a pedido da parte autora, porém há um débito em 

aberto. Alega que o atendimento das exigências sistêmicas cravas pelo 

órgão regulador confere às Telas SAC presunção de veracidade e, 

portanto, merecem ser utilizadas como meio de provas a corroborarem o 

entendimento delineado. A empresa Reclamada junta aos autos TELA 

SISTÊMICA a comprovar suposta relação jurídica, porém, sem produzir 

qualquer prova bilateral, como contrato assinado pela parte autora, ou 

gravação telefônica com registro de protocolo, a justificar a cobrança 

ocorrida. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do Consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Nesse sentido: APELAÇÕES – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ORGAOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSENCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTEMICA – PROVA UNILATERAL – 

DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – 

TERMO INICIAL PARA INCIDENCIA DOS JUROS – EVENTO DANOSO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, CPC – 

RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA 

PROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionado não é prova suficiente 

para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco 

a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de 

serviço, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, 

que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a 

título de danos morais deve levar em conta as circunstancias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. O início dos juros de mora em 

condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será 

a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ). Com o provimento do 

recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso 

de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, §11 do 

CPC. (TJMT, N.U 0007778-36.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 

18/12/2019) Assim, diante da inexistência de provas da contratação dos 

serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir 

de quaisquer das partes, tampouco do Consumidor, a produção de prova 

ou contraprova de fato negativo. Portanto, ausente qualquer prova neste 

sentido, devem ser declarados inexigíveis os débitos discutidos nestes 

autos. E reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, é também indevida a 

restrição apontada. Com efeito, resta evidente a falha na prestação do 

serviço da requerida. E, em se tratando de relação consumerista, a 

responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se 

amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário 

portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, 

uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), 

em decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do mesmo. É o 

que se vislumbra no presente caso, a conduta da requerida ao incluir a 

inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, por 

dívida decorrente de relação jurídica não contratada, provocou um abalo 

moral ao autor, eivando a importante e fundamental imagem de idoneidade 

a qual qualquer cidadão deve cuidar-se em preservar. É indiscutível o 
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direito da parte autora ao bom nome e à conservação da imagem (art. 5º, 

inc. V e inc. X da CF/88), de modo a evitar que seja alvo de quaisquer 

suspeitas, segregações ou limitações. Em se tratando do prejuízo moral, 

insta salientar que para o arbitramento de sua reparação devem ser 

ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as 

condições econômicas das partes, de modo a não enriquecer nem 

empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice 

da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a 

compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos 

semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os 

fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe 

de R$ 3.000 (três mil reais). Por fim, vale ressaltar que é inaplicável o teor 

da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. 3 . DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos 

da tutela, para: a) CONDENAR, a reclamada OI BRASIL TELECOM, a pagar 

a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos 

morais ocasionados a reclamante MAURISAN RODRIGUES DOS SANTOS, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data da publicação desta sentença (362 STJ). Como consequência da 

presente sentença, DECLARO inexistente o débito que originou a 

negativação, em discussão nesse processo. Fica a parte condenada 

ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não 

houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos 

termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. 

Querência-MT. (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000217-05.2020.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIOSI & ASSMANN LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER OAB - RS62993 

(ADVOGADO(A))

RAFAELA FACCIONI CORREA BRENNER OAB - RS63804 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMAR CAMPANHA NOVO (EXECUTADO)

BRUNO FERNANDO NOVO (EXECUTADO)

DIANA CANDIDA DE SIQUEIRA NOVO (EXECUTADO)

MARCOS ANTONIO NOVO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCRECIA DA SILVA MARQUES FRANCISQUETI OAB - MT17247/B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe a CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ e Portaria n.º 31/2016-DF/RC, impulsiono o presente feito 

para INTIMAR o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o 

deposito de diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser 

retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico, por 

meio da opção “cumprir diligência na: outra comarca” e informar os dados 

do zoneamento para o devido cumprimento, nos termos da Portaria n. 142 

de 08/11/2019 da CGJ/MT. Juntando o(s) respectivo(s) comprovante(s) 

nos autos para distribuição do(s) Mandado(s). RIBEIRÃO CASCALHEIRA, 

16 de abril de 2020. THIAGO AFONSO CAROLO TEICHMANN SEDE DO 

VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA E INFORMAÇÕES: Av. Padre 

João Bosco, s/n, Praça da Rodoviária, RIBEIRÃO CASCALHEIRA - MT - 

CEP: 78675-000 - TELEFONE: (66) 34891831

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000217-05.2020.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIOSI & ASSMANN LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER OAB - RS62993 

(ADVOGADO(A))

RAFAELA FACCIONI CORREA BRENNER OAB - RS63804 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMAR CAMPANHA NOVO (EXECUTADO)

BRUNO FERNANDO NOVO (EXECUTADO)

DIANA CANDIDA DE SIQUEIRA NOVO (EXECUTADO)

MARCOS ANTONIO NOVO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCRECIA DA SILVA MARQUES FRANCISQUETI OAB - MT17247/B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000217-05.2020.8.11.0079. EXEQUENTE: FRANCIOSI & ASSMANN LTDA 

EXECUTADO: MARCOS ANTONIO NOVO, ROSIMAR CAMPANHA NOVO, 

BRUNO FERNANDO NOVO, DIANA CANDIDA DE SIQUEIRA NOVO Vistos. 

Considerando sobretudo a certidão do oficial de justiça juntada no bojo 

dos autos (id. 31265076), segundo a qual, no momento da diligência, o 

executado se negou a colher a soja plantada na área em decorrência da 

medida cautelar deferida por este juízo (o que denota a ausência de 

intenção em cooperar com este juízo – norma fundamental do processo 

civil, a teor do art. 6°), bem como diante da ausência de oferecimento de 

qualquer garantia do total da execução, INDEFIRO o pedido do executado 

consubstanciado no id. 31322821. Por sua vez, permanece inalterada a 

decisão que deferiu a realização da colheita pela exequente (id. 

31299339). Ademais, com fundamento nos artigos 1º, 4º, 5º, 6º e 7º do 

CPC, alerto às partes sobre os peticionamentos desordenados, os quais 

tumultuam o bom andamento processual, de modo que não serão tolerados 

por este juízo. Logo, deverão as partes atender aos comandos judiciais 

com exatidão, abstendo-se de manifestações inoportunas e descabidas, 

sem previsão legal ou determinação judicial, sob pena de penalização por 

litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso IV, do CPC. Cumpra-se, 

integralmente, conforme já determinado. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000812-38.2019.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE SOUSA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS OAB - MT23850/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REU)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000812-38.2019.8.11.0079. AUTOR(A): LUCILENE DE SOUSA MENDES 

REU: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA Vistos. Laura Mendes Oliveira ajuizou ação de anulação de contrato 

de consórcio para aquisição de bens móveis ou serviços com indenização 

por dano moral e material em face de Gazin Indústria e Comércio de 

Móveis Eletrodomésticos (id. 21563433). A inicial foi recebida (id. 
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21891490). A requerida foi oportunamente citada (id. 22988330), porém 

não compareceu na audiência de conciliação de tampouco apresentou 

contestação (id. 24028950). Oportunizada a especificação de provas, a 

parte requerida permaneceu inerte. Lado outro, a parte autora postulou o 

julgamento antecipado da lide (id. 28791396). É o relatório do necessário. 

Fundamento e Decido. O art. 355, inciso I, do CPC, prevê a possibilidade de 

julgamento imediato do mérito diante da desnecessidade de 

prosseguimento do feito à instrução probatória. O mérito da causa é 

julgado no momento devido. Sendo o caso de julgamento imediato, 

qualquer demora em examinar o mérito importa em violação do direito 

fundamental à duração razoável do processo (art. 5°, inciso LXXVIII, CF, e 

art. 4°, CPC), porque implica dilação indevida na resolução da causa. 

Nesse cenário, verifico que constam nos autos elementos suficientes para 

o julgamento integral do mérito, sendo desnecessária a eventual produção 

probatória, posto que a controvérsia em discussão é eminentemente 

jurídica. Logo, inexistindo preliminares a serem analisadas, passo ao 

julgamento do mérito. Citada pessoalmente, a parte requerida não 

apresentou resposta ao pedido. Frente a essa situação, duas 

consequências emergem da lei processual. A primeira, o julgamento 

antecipado do mérito, em conformidade com o artigo 355, inciso II, do 

Código de Processo Civil. A segunda, a presunção de veracidade dos 

fatos alegados, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. De 

toda sorte, cumpre ressaltar que jurisprudência pátria anuncia que a 

presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa. Ou seja, para 

que os fatos alegados na inicial sejam tidos como verdadeiros, eles devem 

ser corroborados com outras provas produzidas em juízo. Afinal, a 

presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não desobriga 

a parte autora a comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Por sua 

vez, alega a autora que, no dia 07/08/2018, firmou contrato de adesão 

para participação em grupo de consórcio de bens móveis ou serviços com 

a requerida, grupo 000219, cota 0047, prazo 80 parcelas, 

consubstanciado em uma carta de crédito para aquisição de uma 

motocicleta no valor de R$ 10.250,00, conforme contrato nº 00814021. 

Destarte, após realizar o pagamento da sexta parcela, no dia 19/02/2019, 

a requerente foi informada pela administração do consórcio que sua cota 

havia sido contemplada e iria poder utilizar o crédito para aquisição do 

bem. Considerando que a parte autora é menor de idade, a requerida se 

negou a liberar o benefício em seu favor, motivo pelo qual buscou a 

emancipação civil concedida pelos pais (art. 5°, parágrafo único, inciso I, 

do CC) (id. 21563874). Porém, mesmo assim não logrou usufruir do 

benefício. Ao seu turno, após orientações da requerida, o consórcio foi 

transferido para o nome da genitora da autora, Luciene de Souza Mendes, 

com o intuito de concluir a aquisição da motocicleta. Apesar de realizar a 

transação, o benefício não foi liberado. Conforme aduzido, a genitora da 

autora estava com o nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que 

posteriormente foi regularizado, todavia o bem não foi entregue. A autora 

continua afirmando que, após a regularização da pendência, localizou uma 

motocicleta de seu agrado, porém o pagamento novamente não foi 

realizado pela requerida, que não deu maiores explicações. Nesse 

cenário, postula a autora que: (i) “seja anulado o contrato nº 00814021 de 

adesão ao consórcio, bem como a devolução dos valores já pagos, 

corrigidos pelo índice INPC; e (ii) seja julgada procedente a presente ação, 

condenando a parte reclamada ao pagamento de indenização a título de 

danos morais em valor não inferior de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) 

reais, bem como a indenização por danos materiais, levando em 

consideração as despesas realizadas no Cartório de Notas e Registro Civil 

desta Urbe”. Pois bem. Depreende-se que dos autos que a relação jurídica 

entre as partes ficou comprovada por meio da juntada do respectivo 

contrato e extrato fornecido pela requerida (id. 21563879 e id. 21564346). 

Entendo que a pretensão de anulação do contrato merece ser acolhida. A 

uma, porque a requerente era relativamente incapaz de exercer os atos 

da vida civil no momento em que o contrato foi celebrado, sendo essa uma 

causa da anulabilidade do negócio jurídico (art. 4°, inciso I, e art. 171, 

inciso I, ambos do CC). Logo, havendo requerimento expresso da parte 

autora, há de ser acolhido o pleito em decorrência de norma expressa 

nesse sentido. A duas, porque a parte autora noticiou a resistência 

imotivada da requerida em cumprir o contrato celebrado em favor seu 

favor por ser menor de idade – mesmo após a contemplação do 

respectivo consórcio, o que é comprovado por meio dos áudios trocados 

pelas partes através do aplicativo WhatsApp (id. 21564349, Id. 21564351, 

id. 21564354, id. 21564355, id. 21564356, id. 21564357, id. 2156643358 e 

id. 21564359). Ora, o contrato sequer poderia ter sido celebrado com a 

autora sem a presença da sua representante legal. Porém, em análise do 

contrato e do respectivo extrato, verifica-se que não há qualquer 

referência à eventual representação da genitora da autora (id. 21564346, 

id. 21563879). Presume-se como verdadeiros os fatos trazidos pela 

autora, posto que a parte requerida incorreu em revelia ao ser 

pessoalmente citada pelo oficial de justiça (id. 22988330) e não 

comparecer à audiência de conciliação (id. 24028950) e tampouco não 

apresentar contestação nos autos (id. 26353409). Trata-se de ônus 

processual a ser suportado pela requerida em decorrência do que dispõe 

o art. 334 do CPC. Lado outro, sustenta a autora que dever ser indenizada 

pelas despesas com a emancipação. Porém, a partir do áudio juntado no 

id. 21564351, denota-se que a autora foi cientificada expressamente que 

a emancipação não iria garantir a liberação do veículo, o que elide eventual 

indenização nesse sentido (ausência de nexo de causalidade). No mais, 

entendo que não ficou configurado o dano moral. Diante dos áudios 

juntados nos autos, denota-se que as exigências feitas pela requerida 

tratavam-se de documentos necessários para liberação do veículo 

consorciado em nome de terceiros. Além disso, conforme informou a 

própria autora, o bem objeto do consórcio não foi liberado em nome da sua 

genitora em virtude da prévia e legitima negativação existente nos órgãos 

de proteção ao crédito (ausência de conduta ilícita). No mais, é sabido que 

o contrato formulado por relativamente incapaz (anulável) é válido até que 

haja determinação judicial declarando a nulidade do ato, produzindo efeitos 

ex nunc (art. 177, CC). Além disso, é fato notório e público o impedimento 

parcial de contratar dos relativamente incapazes, de modo que a autora 

não pode se beneficiar da aludida circunstância. Com efeito, a teor do art. 

182 do CC, anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado 

em que antes dele se achavam. Em conclusão, merece parcial acolhida o 

pleito da autora para que seja anulado o respectivo contrato e devolvidos 

os valores até então pagos. Dispositivo. Forte nos argumentos deduzidos, 

JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de 

DECLARAR nulo o contrato nº 00814021 e CONDENAR a requerida na 

obrigação de devolver os valores já pagos, corrigidos pelo índice INPC. No 

mais, CONDENO a requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da condenação, conforme determina o inciso § 2º 

do artigo 85 do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos. P.R.I.C. Às providências.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000066-23.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA PERES OAB - MT5106/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. A. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000066-23.2020.8.11.0052. REQUERENTE: 

VALTEMIS ANTUNES DE SOUZA REQUERIDO: DIANA DE ASSIS RAMOS 

Fixo prazo de 15 dias para que as partes apresentem cópia da petição 

assinada por ambos os cônjuges, nos termos do artigo 731 CPC. 

Cumpra-se. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000765-48.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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BRANCO SENTENÇA Processo: 1000765-48.2019.8.11.0052. 

REQUERENTE: LUZIA AMBROSIO DA SILVA REQUERIDO: ALEX PINHEIRO 

DOS SANTOS Aqui se tem Ação de Divórcio Litigioso Cumulada com 

Regulamentação de Guarda e Fixação de Alimentos com pedido de tutela 

de urgência proposta por Luzia Ambrósio da Silva em desfavor de Alex 

Pinheiro dos Santos, em Favor da criança D. A. A. P., todos qualificados 

nos autos. Alega a autora que se casou com o requerido em 14/11/2018, 

pelo regime de comunhão parcial de bens, convivendo com o mesmo por 

aproximadamente 10 (dez) meses, da relação tiveram um filho por nome 

de Daniel Antônio Ambrósio Pinheiro, nascido em 20/07/2019, afirma ainda 

que da não adquiriram bens a serem partilhados. Decisão recebendo a 

inicial fixando os alimentos no patamar de 30% (trinta por cento) sobre o 

valor do salário mínimo vigente no evento de ID. nº 25697246. As partes 

entabularam acordo referentes aos alimentos da criança, perante evento 

de n° 28246502, acordando que os valores a títulos de alimentos, devendo 

ser pago pelo genitor no patamar de 30,01% (trinta virgula um por cento) 

do valor do salário mínimo vigente, que perfaz atualmente o valor de R$ 

300,39 (trezentos reais e trinta e nove centavos), pactuando ainda que a 

guarda da criança seria exercida pela requerente, tendo o requerido livre 

direito de visitas. Instado a se manifestar, o membro do parquet perante 

evento de ID nº 30805599, se mantém favorável ao favorável ao acordo 

entabulado entre as partes, tendo em vista, estarem resguardados todos 

os direitos das crianças, requerendo o julgamento do feito com fulcro no 

artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Não havendo óbice quanto ao pleito de 

homologação do acordo, tenho que é caso de deferimento do pedido. Ante 

o exposto, por estar o acordo formal e materialmente perfeito, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE 

PROCESSO, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil. 

Sem custas. Encaminhem-se os presentes autos ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo em condição de findo. Ciência ao Ministério 

Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56346 Nr: 3711-44.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaide Soares Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para reconhecer o direito da autora à 

aposentadoria rural por idade e, em consequência, para condenar o réu 

ao pagamento do benefício no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, mais 

13 º salário e, ainda , das parcelas em atraso, também no valor de um 

salário mínimo mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas 

desde relativas ao benefício devidas desde o requerimento administrativo, 

observada a prescrição supramencionada, devidamente corrigidas 

monetariamente e acrescidas com juros, mais 13º salário, 

compensando-se os valores eventualmente pagos a título de benefício 

previdenciário. Determino à parte ré que promova a implantação do 

benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em 

julgado.Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 

11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta de 

poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; 

STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016)Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

deve incide desde o vencimento de cada parcela, segundo os índices 

previstos na Lei 6.899/81 e legislação posterior, ainda que anteriores ao 

ajuizamento da ação, aplicando-se o índice IPCA-15.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 63517 Nr: 350-48.2020.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adadilson de Oliveira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josadabe Chaves Caetano - 

OAB:22.515/O

 Ante o exposto, verificando-se que não houve qualquer alteração fática 

em relação à prisão do custodiado, INDEFIRO o pedido, por ora, mantendo 

a decisão incólume, pelos seus próprios fundamentos, que decretou sua 

prisão preventiva. Em tempo e considerando a Portaria-Conjunta n. 

249/2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, visando prevenir o 

contágio ao COVID-19, determinou o fechamento das portas dos Fóruns 

do estado até dia 20/04/2020, e a Portaria-Conjunta n. 281/2020, também 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que prorrogou o período de 

fechamento até dia 30 de abri de 2020, REDESIGNO a audiência outrora 

aprazada para o dia 13 DE MAIO DE 2020, ÀS 13 HORAS, devendo as 

partes serem intimadas nos termos da última decisão exarada. CIÊNCIA ao 

Ministério Público e à defesa.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46451 Nr: 2117-29.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Lambari D'Oeste/MT, Edvaldo Alves dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Manéa da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deyvison Barreto de Souza - 

OAB:MT - 23202-O, RONY DE ABREU MUNHOZ - OAB:11972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis da Silva - 

OAB:OAB/MT 14.552, César Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 

21373-O, Jeana Valeria Mendes Alves - OAB:OAB/MT 20.246

 Não por outra razão, constatada a presença dos pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a petição 

inicial foi recebida às págs. 404-405.

Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da inicial arguida pela parte 

requerida.

Em prosseguimento ao feito, fixo o prazo de 15 dias para as partes 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob risco de indeferimento.

Se pretender-se prova técnica, poderão indicar assistente técnico e 

formular quesitos, sob o risco de preclusão.

Se a pretensão for de prova testemunhal, deverão observar os artigo 455 

e seguintes do CPC, sob o risco de preclusão.

Em tempo, guisa frisar que eventual decurso de prazo sem manifestação, 

implicará na concordância tácita das partes com o julgamento do feito no 

estado em que se encontra.

Oportunamente, tornem os autos conclusos.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56414 Nr: 3756-48.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, José 

Jacinto de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Rio 

Branco/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - OAB:22398

 Ante o exposto, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente demanda, resolvendo o 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, para confirmar a tutela antecipada proferida inicialmente, e condenar 
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os requeridos a fornecerem à José Jacinto de Melo o procedimento 

cirúrgico consistente em 05 (cinco) aplicações de injeções intravítreas 

com antiangiogênico (aflibercept – Eylia) no olho esquerdo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000958-63.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

KARLAINE JUSTINO CAMPOS (REQUERENTE)

AGDA JUSTINO CAMPOS (ESPÓLIO)

ANDREIA PAULA JUSTINO CAMPOS (REQUERENTE)

DAIANY JUSTINO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM OAB - MT17738-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIMAR VIEIRA CAMPOS (DE CUJUS)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000958-63.2019.8.11.0052. ESPÓLIO: 

AGDA JUSTINO CAMPOS REQUERENTE: ANDREIA PAULA JUSTINO 

CAMPOS, KARLAINE JUSTINO CAMPOS, DAIANY JUSTINO CAMPOS DE 

CUJUS: AGUIMAR VIEIRA CAMPOS Aqui se tem ação de inventário na 

forma do arrolamento sumário proposta por Agda Justino Campos, Andreia 

Paula Justino Campos, Karlaine Justino Campos e Daiany Justino Campos. 

Ressalta-se, embora seja conferida à declaração de necessidade de 

assistência judiciária presunção de legitimidade, essa presunção deve 

ceder quando quaisquer elementos constantes nos autos indiquem sinal 

de condições para arcar com custas e despensas processuais. No caso 

destes autos as autoras ostentam as condições de servidora pública, 

professora, assistente ministerial e autônoma, não sendo possível, por 

isso, valorar-se sua condição de renda. Por isso, fixo prazo de 15 dias 

para que as autoras apresentem, sob o risco de indeferimento da petição 

inicial: a) do inteiro teor das duas últimas declarações de Imposto de 

Renda; b) das certidões dos cartórios de registro de imóveis que 

demonstrem a existência ou não de bens em seu nome; c) da certidão do 

órgão de trânsito que demonstre a existência ou não de veículos em seu 

nome; d) certidão de existência ou inexistência de propriedade de 

semoventes. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000936-05.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL PIRES LEME MORELI (REQUERENTE)

HIAGO MOACYR PIRES LEME MORELI (REQUERENTE)

CLEIDE PIRES DOS SANTOS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIO CARLOS MORELI (DE CUJUS)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000936-05.2019.8.11.0052. 

INVENTARIANTE: CLEIDE PIRES DOS SANTOS REQUERENTE: GABRIEL 

PIRES LEME MORELI, HIAGO MOACYR PIRES LEME MORELI DE CUJUS: 

EMILIO CARLOS MORELI Aqui se tem ação de inventário na forma do 

arrolamento sumário proposta por Cleide Pires dos Santos, Gabriel Pires 

Leme Moreli e Hiago Moacyr Pires leme Moreli. Habilite-se os advogados 

Marcio José da Silva e Emerson R. da Silva, tendo em vista que há nos 

autos procuração constituindo poderes para eles. Fixo prazo de 15 dias 

para que a parte autora, sob o risco de indeferimento da inicial, adite a 

peça de ingresso, fazendo constar a qualificação profissional completa de 

cada um, para fins de análise do pedido de gratuidade judiciária. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000652-94.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO SENTENÇA Processo: 1000652-94.2019.8.11.0052. 

REQUERENTE: WAGNER DE SOUZA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A 

Aqui se tem ação declaratória de inexistência de débito cumulado com 

pedido de repetição de indébito com compensação por dano moral, com 

pedido de tutela de urgência, proposta por Wagner de Souza Silva em 

face do Banco BMG S.A. Decisão de id. 26795201 indeferiu o pedido de 

assistência judiciária gratuita formulado pelo autor. Interposto agravo 

contra a decisão retro, este restou improvido nos termos da decisão de id. 

29351646. Na sequência, o autor desistiu da ação (id. 31267754). É o 

relato. Decido. Homologo a desistência e Julgo Extinto o presente feito sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e 

despesas processuais, se houver. P. R. I. Cumpra-se. Certificado o 

trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos com baixas e 

anotações necessárias. Rio Branco/MT. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito (assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000217-86.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EUDE SOARES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ZANOL TURINI VIEIRA OAB - MT27710/O (ADVOGADO(A))

RIAN OLIVEIRA NOVATO OAB - MT25931/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO SENTENÇA Processo: 1000217-86.2020.8.11.0052. 

REQUERENTE: EUDE SOARES BATISTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

SA Aqui se tem ação de indenização por danos morais ajuizada por Eude 

Soares Batista em face do Banco do Bradesco S.A. O autor aviou 

manifestação desistindo do feito vez que este fora distribuído perante 

juízo incompetente. É o relato. Decido. Homologo a desistência e Julgo 

Extinto o presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem condenação de honorários 

advocatícios, face a inexistência de contraditório. Outrossim, sem 

condenação de custas. P. R. I. Cumpra-se. Certificado o trânsito em 

julgado da sentença, arquivem-se os autos com baixas e anotações 

necessárias. Rio Branco/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(assinado e datado digitalmente)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000554-12.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETH BATISTA TESSINARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO SENTENÇA Processo: 1000554-12.2019.8.11.0052 AUTOR(A): 

ELIZETH BATISTA TESSINARI REU: YMPACTUS COMERCIAL S/A Relatório 

Aqui se tem ação de liquidação de sentença proposta por Elizeth Baptista 

Tessinai em desfavor de Ympactus Comercial LTDA. A parte autora foi 
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intimada para aditar a petição inicial, para apresentar elementos para 

melhor avaliação de eventual hipossuficiência, bem como documentos 

para adequação ao procedimento pleiteado, deixando o prazo transcorrer 

in albis. É o relatório. Decido. A requerente foi advertida na decisão 

proferida (ID 25612672), que decorrido o prazo para aditamento da inicial 

para análise dos autos, o risco seria o indeferimento da petição inicial. 

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no artigo 

485, I e VI, c/c 330, III, ambos do Código de Processo Civil, e julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito. Sem custas. Encaminhem-se os 

presentes autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo na 

condição de findo. P.R.I.C. Marcos André da SiIva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-70.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN KARLA SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENITA RIBEIRO DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAILTON DA SILVA PERES OAB - MT5106/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000048-70.2018.8.11.0052. REQUERENTE: LILIAN KARLA SANTOS 

SILVA REQUERIDO: ELENITA RIBEIRO DOS SANTOS - ME Aqui se tem 

ação de restituição de valores cumulada com compensação por dano 

moral, proposta por Lilian Karla Santos Silva em face de Elenita Ribeiro dos 

Santos – ME. Em razão da Portaria-Conjunta n. 281, que prorrogou o prazo 

da Portaria-Conjunta n. 249 do TJMT, de 18 de março de 2020, decretou o 

fechamento dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso, até o 

dia 30 de abril de 2020, redesigno a solenidade para o dia 05 de junho de 

2020, às 11h, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Frise-se que as 

testemunhas deverão comparecer ao ato levadas pelas partes que as 

tenham arrolado, sob risco de preclusão, nos termos do artigo 34, caput, 

da Lei 9.099/95. O requerimento para intimação das testemunhas deverá 

ser apresentado no mínimo 5 (cinco) dias antes da data designada para a 

realização da solenidade, nos termos do artigo 34, §1º, da Lei 9.099/95. 

Intime-se as partes, consignando as advertências legais. Marcos André 

da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-83.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

AUZENI BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000267-83.2018.8.11.0052. REQUERENTE: AUZENI BEZERRA DA SILVA 

REQUERIDO: MARCELO V. VITORAZZI - EPP Em razão da 

Portaria-Conjunta n. 281, que prorrogou o prazo da Portaria-Conjunta n. 

249 do TJMT, de 18 de março de 2020, decretou o fechamento dos Fóruns 

das Comarcas do Estado de Mato Grosso, até o dia 30 de abril de 2020, 

redesigno a solenidade para o dia 05 de junho de 2020, às 10h30min 

horário oficial do Estado de Mato Grosso. Frise-se que as testemunhas 

deverão comparecer ao ato levadas pelas partes que as tenham arrolado, 

sob risco de preclusão, nos termos do artigo 34, caput, da Lei 9.099/95. O 

requerimento para intimação das testemunhas deverá ser apresentado no 

mínimo 5 (cinco) dias antes da data designada para a realização da 

solenidade, nos termos do artigo 34, §1º, da Lei 9.099/95. Intime-se as 

partes, consignando as advertências legais. Marcos André da Silva Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-91.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OSORIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

ADAILTON DA SILVA PERES OAB - MT5106/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000357-91.2018.8.11.0052. REQUERENTE: MARIA OSORIA DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Em razão da 

Portaria-Conjunta n. 281, que prorrogou o prazo da Portaria-Conjunta n. 

249 do TJMT, de 18 de março de 2020, decretou o fechamento dos Fóruns 

das Comarcas do Estado de Mato Grosso, até o dia 30 de abril, redesigno 

a solenidade para o dia 05 de junho de 2020, às 10h, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso. Frise-se que as testemunhas deverão 

comparecer ao ato levadas pelas partes que as tenham arrolado, sob 

risco de preclusão, nos termos do artigo 34, caput, da Lei 9.099/95. O 

requerimento para intimação das testemunhas deverá ser apresentado no 

mínimo 5 (cinco) dias antes da data designada para a realização da 

solenidade, nos termos do artigo 34, §1º, da Lei 9.099/95. Intime-se as 

partes, consignando as advertências legais. Marcos André da Silva Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010388-22.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

HYGOR REGES LUIZ CUCATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

8010388-22.2016.8.11.0052. REQUERENTE: HYGOR REGES LUIZ 

CUCATTO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Em razão da Portaria-Conjunta 

n. 281, que prorrogou o prazo da Portaria-Conjunta n. 249 do TJMT, de 18 

de março de 2020, decretou o fechamento dos Fóruns das Comarcas do 

Estado de Mato Grosso, até o dia 30 de abril de 2020, redesigno a 

solenidade para o dia 05 de junho de 2020, às 09h30, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso. Frise-se que as testemunhas deverão 

comparecer ao ato levadas pelas partes que as tenham arrolado, sob 

risco de preclusão, nos termos do artigo 34, caput, da Lei 9.099/95. O 

requerimento para intimação das testemunhas deverá ser apresentado no 

mínimo 5 (cinco) dias antes da data designada para a realização da 

solenidade, nos termos do artigo 34, §1º, da Lei 9.099/95. Intime-se as 

partes, consignando as advertências legais. Marcos André da Silva Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-11.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO LIBERATO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

1000330-11.2018.8.11.0052. REQUERENTE: LEONARDO LIBERATO DE 

MORAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Em razão da Portaria-Conjunta n. 281, que prorrogou o 

prazo da Portaria-Conjunta n. 249 do TJMT, de 18 de março de 2020, 

decretou o fechamento dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato 

Grosso, até o dia 30 de abril de 2020, redesigno a solenidade para o dia 

05 de junho de 2020, às 09h, horário oficial do Estado de Mato Grosso. 

Frise-se que as testemunhas deverão comparecer ao ato levadas pelas 

partes que as tenham arrolado, sob risco de preclusão, nos termos do 

artigo 34, caput, da Lei 9.099/95. O requerimento para intimação das 

testemunhas deverá ser apresentado no mínimo 5 (cinco) dias antes da 

data designada para a realização da solenidade, nos termos do artigo 34, 

§1º, da Lei 9.099/95. Intime-se as partes, consignando as advertências 

legais. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010311-13.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA PEREIRA PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLUTIONS ONE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (EXECUTADO)

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

VIVIEN LYS PORTO FERREIRA DA SILVA OAB - SP0195142A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DECISÃO Processo: 

8010311-13.2016.8.11.0052. EXEQUENTE: TEREZINHA PEREIRA PIRES 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA, SOLUTIONS ONE ASSESSORIA 

EMPRESARIAL LTDA Intime-se a parte autora para manifestar-se a 

respeito da manifestação juntada no evento de ID. nº 30157103. Marcos 

André da Silva Juiz de Direito

Comarca de Rosário Oeste

Diretoria do Fórum

Intimação

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-83.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000411-83.2019.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

21729808, valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 ( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 413,40( quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 16 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-03.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS OAB - MT19862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000104-03.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 14728650 

, valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 436,04 ( 

quatrocentos e treze reais e quatro centavos ) para recolhimento da guia 

de Custas, e R$ 143,69( cento e quarenta e três reais e sessenta e nove 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 17 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-08.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000330-08.2017.8.11.0032 
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APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

10585248- , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 445,29 ( 

quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos ) para 

recolhimento da guia de Custas, e R$ 140,95(cento e quarenta reais e 

noventa e cinco centavos para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 17 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-08.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000330-08.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

10585248- , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 445,29 ( 

quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos ) para 

recolhimento da guia de Custas, e R$ 140,95(cento e quarenta reais e 

noventa e cinco centavos para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 17 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010175-76.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA LAYNA CAMPOS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO NATANAEL LOPES ARRUDA OAB - MT18787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 8010175-76.2016.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de (ID 

3271069) , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 446,22 ( 

quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos ) para 

recolhimento da guia de Custas, e R$ 140,46 ( cento e quarenta reais e 

quarenta e seis centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 17 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-20.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES LOUZADA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000023-20.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

16959086, , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 149,13 ( cento e quarenta e nove reais e treze 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 17 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-09.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:
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ATAIDE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000069-09.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

14910964, , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 ( 

quatrocentos e treze reais e treze centavos ) para recolhimento da guia 

de Custas, e R$ 149,13( cento e quarenta e nove reais e treze centavos ) 

para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 17 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da Central 

de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-13.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000556-13.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(15537585) , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 149,12( cento e quarenta e nove reais e doze 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 17 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-13.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000556-13.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(15537585) , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 149,12( cento e quarenta e nove reais e doze 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 17 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-72.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MARCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000080-72.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 9499162 , 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 445,29( quatrocentos 

e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$140,95 ( cento e quarenta reais e noventa e cinco 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 
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único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 17 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-72.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MARCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000080-72.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 9499162 , 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 445,29( quatrocentos 

e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$140,95 ( cento e quarenta reais e noventa e cinco 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 17 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-16.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINHO PAIXAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000463-16.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da Voto ID (26052482)l. 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40( quatrocentos 

e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da guia de Custas, 

e R$ 199,37(cento e noventa e nove reais e trinta e sete centavos ) para 

fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 17 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da Central 

de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-22.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIL MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000385-22.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos do voto de ID (25340859), 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40( quatrocento 

e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da guia de Custas, 

e R$ 140,59( cento e quarenta reais e cinquenta e nove centavos ) para 

fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 17 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da Central 

de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000479-04.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DEJALMA OLIVEIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000479-04.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 
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efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos do Acordão de ID 23801102 

, valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 ( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 410,54 ( quatrocentos e dez reais e cinquenta e 

quatro centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 17 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-66.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA RODRIGUES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000007-66.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(17919223) , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 

( quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 149,13 ( cento e quarenta e nove reais e treze 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste, 17 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-53.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000521-53.2017.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(16907645) , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 409,80 ( quatrocentos e nove reais e oitenta 

centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 17 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-66.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000395-66.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(17940392) , valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40( 

quatrocentos e treze reais e quarenta centavos ) para recolhimento da 

guia de Custas, e R$ 166,65 ( cento e sessenta e seis reais e sessenta e 

cinco centavos ) para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e CPF do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 17 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Orestina da Paixão de Abreu Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-21.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY JUNIOR SILVA AZAMBUJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT14100-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO 

DE CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1000107-21.2018.8.11.0032 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de ID 

(16959085), valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 410,40,( 

quatrocentos e dez reais e quarenta centavos ) para recolhimento da guia 

de Custas, e R$ 149,13 ( cento e quarenta e nove reais e treze centavos ) 

para fins de guia de Taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e CPF do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema irá gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento . Rosário Oeste , 17 de abril de 2020. 

Orestina da Paixão de Abreu (Assinado Digitalmente) Gestor(a) da Central 

de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pje.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000427-37.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR KEHDI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT9297-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ROSÁRIO OESTE VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE Avenida Otávio 

Costa, s/n, CENTRO, ROSÁRIO OESTE - MT - CEP: 78470-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Certifico que intimo a parte autora para que 

providencie a complementação da diligência do Sr. Oficial de justiça, por 

intermédio do site http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, , 

no prazo de 5 (cinco) dias, conforme id. 30441527.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000427-37.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR KEHDI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT9297-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000427-37.2019.8.11.0032 BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 

00.000.000/0001-91 (REQUERENTE) SAMIR KEHDI - CPF: 038.602.188-08 

(REQUERIDO) CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico que procedi a Penhora do imóvel, 

conforme auto em anexo, em desfavor de Samir Kehdi, mas ficou 

prejudicada a avaliação por não ter localizado o imóvel. Necessário se faz 

um memorial detalhado, coordenadas de GPS, mapa atualizado ou uma 

pessoa que conheça o local para auxiliar o Oficial no cumprimento 

satisfatório do mandado. DAS DILIGÊNCIAS: Diligenciei por várias vezes 

na zona rural de Jangada, indo tanto pro lado da Fazenda Santa Elina, 

quanto pro lado da Fazenda Buriti, em todas elas, não obtive êxito em 

localizar o imóvel, com informações conflitantes conseguidas pelas 

redondezas. Sendo assim, a Complementação de Diligência se faz 

necessária, no montante de R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais), além 

do já depositado, a ser recolhido através de Guia Complementação de 

Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT, a qual pode ser 

gerada no sítio http:\\arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente na tela 

inicial do sítio do TJMT, Aba Serviços, icone Guias e preencher as lacunas 

com o número único do processo, pesquisar, sempre marcar horário 

especial e seguir as listagens do sistema ou, caso não consiga, entrar em 

contato com a Secretaria da Vara Única desta Comarca para geração da 

guia e envio por e-mail. Rosário Oeste/MT, 17 de março de 2020. 

CLEVERSON FERREIRA QUADROS Oficial de Justiça SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000540-88.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

IRIENI RITA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000540-88.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): IRIENI RITA DO NASCIMENTO REU:- INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. Considerando que até a presente data o perito nomeado 

não apresentou a conclusão do laudo pericial, NOMEIO o (a) Dr(a) JOÃO 

LEOPOLDO, CRM/MT N° 5753, com endereço para recebimento de 

intimações no endereço Avenida Filinto Muller n°1588, Edf. Supéria, Apt° 

302, Bairro Quilombo Cuiabá/MT, CEP: 78043-500 (e-mail: 

joao_bacan@yahoo.com.br/ celular – 65 – 99601 - 1639), que deverá ser 

intimado nos termos da decisão de ID. 21381374. Em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria-Conjunta 247/2020 

e 249/2020), após o retorno do atendimento presencial, previsto para o dia 

22 de abril de 2020, deverá a Sra. Gestora proceder ao contato com o 

perito nomeado, bem o agendamento da perícia. Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA. Serve a presente de ofício e mandado de intimação no que 

couber. Suelen Barizon Hartmann Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000124-23.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALVIO TSCHINKEL OAB - MS2039 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO SERGIO DOMINGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSMAR VIEIRA DA SILVA OAB - PR19278 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000124-23.2019.8.11.0032. 

REQUERENTE: BANCO SISTEMA S.A REQUERIDO: MAURO SERGIO 

DOMINGUES DECISÃO Vistos. Diante da insurgência da parte Exequente 

quanto ao valor da avaliação realizado pelo Oficial de Justiça desta 

Comarca, e com fulcro no art. 870, parágrafo único, NOMEIO a Empresa 

Real Brasil Consultoria, localizada na Av. Prof. Rubens de Mendonça, n° 

1856. CPA – Sala 408, Ed. Office Tower, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, 

CEP: 78.050-000, para atuar no processo, devendo apurar o valor atual do 

bem penhorado, trabalhado este que deve ser realizado por intermédio de 

profissional especializado na área e com experiência anterior em 

avaliações de imóvel rural. Deverá a empresa ora nomeada, apresentar 
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proposta de honorários, em 05 (cinco) dias. Com a proposta, INTIME-SE a 

parte Exquente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

acerca da proposta de honorários periciais. Havendo concordância, 

desde já, DETERMINO à parte requerente que adiante as despesas para a 

realização do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Depositada em juízo a 

importância atinente aos honorários periciais, libere-se 50% (cinquenta por 

cento) em favor da empresa expert, remetendo-lhe os autos para início 

dos trabalhos. Com a apresentação do laudo, intimem-se as partes para 

se manifestarem acerca do laudo no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade 

em que poderão solicitar esclarecimentos ao perito. A inércia da parte 

Exequente em recolher os valores a título de honorários periciais 

acarretará na preclusão do ato processual e homologação da avaliação 

realizada pelo Oficial de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ROSÁRIO OESTE, 24 de maio de 2019. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000124-23.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALVIO TSCHINKEL OAB - MS2039 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO SERGIO DOMINGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSMAR VIEIRA DA SILVA OAB - PR19278 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 1000124-23.2019.8.11.0032. 

REQUERENTE: BANCO SISTEMA S.A REQUERIDO: MAURO SERGIO 

DOMINGUES DECISÃO Vistos. Diante da insurgência da parte Exequente 

quanto ao valor da avaliação realizado pelo Oficial de Justiça desta 

Comarca, e com fulcro no art. 870, parágrafo único, NOMEIO a Empresa 

Real Brasil Consultoria, localizada na Av. Prof. Rubens de Mendonça, n° 

1856. CPA – Sala 408, Ed. Office Tower, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, 

CEP: 78.050-000, para atuar no processo, devendo apurar o valor atual do 

bem penhorado, trabalhado este que deve ser realizado por intermédio de 

profissional especializado na área e com experiência anterior em 

avaliações de imóvel rural. Deverá a empresa ora nomeada, apresentar 

proposta de honorários, em 05 (cinco) dias. Com a proposta, INTIME-SE a 

parte Exquente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

acerca da proposta de honorários periciais. Havendo concordância, 

desde já, DETERMINO à parte requerente que adiante as despesas para a 

realização do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Depositada em juízo a 

importância atinente aos honorários periciais, libere-se 50% (cinquenta por 

cento) em favor da empresa expert, remetendo-lhe os autos para início 

dos trabalhos. Com a apresentação do laudo, intimem-se as partes para 

se manifestarem acerca do laudo no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade 

em que poderão solicitar esclarecimentos ao perito. A inércia da parte 

Exequente em recolher os valores a título de honorários periciais 

acarretará na preclusão do ato processual e homologação da avaliação 

realizada pelo Oficial de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ROSÁRIO OESTE, 24 de maio de 2019. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000344-21.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FORTUNATO BENEDITO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORIVALDO JOSE DE SOUZA JUNIOR OAB - MT25597/O (ADVOGADO(A))

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o autor, para apresentar as 

contrarrazões no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 95656 Nr: 3833-83.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacyr Lucas Maia de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE CÁSSIA 

HERVATIM DA SILVA - OAB:24474/O, Karina Paula Faustino da Silva - 

OAB:OAB/MT 15829-A

 Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA 

DENÚNCIA e o faço para:

1. CONDENAR o acusado MOACYR LUCAS MAIA DE CARVALHO, 

devidamente qualificado nos autos, nas sanções dos artigos 33, § 4º, da 

Lei nº 11.343/06 e;

2. ABSOLVER o acusado MOACYR LUCAS MAIA DE CARVALHO, 

devidamente qualificado nos autos, das sanções do art. 330 do Código 

Penal, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-09.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO NEVES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a parte requerida informou o pagamento da condenação, 

conforme juntada ID. 31205425. Nos ternos da legislação vigente, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar o que entender de direito a cerca da referida juntada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-25.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN SEBASTIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARAH ARAUJO DA SILVA OAB - SP307181 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo n.º: 

1000443-25.2018.8.11.0032 REQUERENTE: HELEN SEBASTIANA DA 

SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Certifique-se o trânsito em julgado. 

Após, à vista do requerimento de cumprimento de sentença, DETERMINO a 

intimação da parte executada, nos termos do art. 523 do CPC, para pagar 

o montante do débito no prazo de 15 (quinze) dias. Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa 

de 10% (dez por cento), nos termos do parágrafo primeiro do art. 523 do 

CPC. Transcorrido o prazo supracitado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Por sua vez, não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, façam os autos conclusos para realização de 

busca de bens passíveis de penhora, seguindo-se aos atos de 

expropriação previstos em lei, até a satisfação integral do débito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Suelen Barizon Juíza de Direito

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002270-71.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AZ PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO LOPES THEODORO OAB - SP139970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO GALVAO DE FRANCA (REU)

MARIA APARECIDA CECOLIN GALVAO DE FRANCA (REU)

 

PROCESSO n. 1002270-71.2019.8.11.0053 POLO ATIVO:AZ 

PARTICIPACOES LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILBERTO 

LOPES THEODORO POLO PASSIVO: FERNANDO GALVAO DE FRANCA e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, da parte autora para 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme preconiza o 

artigo 321 do Código de Processo Civil, a fim de comprovar sua 

hipossuficiência, nos termos do que dispõe o artigo 319, inciso IV, do 

Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial (art. 330, 

inciso IV, Código de Processo Civil). 16 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69628 Nr: 1130-92.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002264-64.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

OZORICO VALERIANO DA MATA (AUTOR(A))

MARIA SALOME MEDINA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GONCALVES (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER VARA ÚNICA DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER Rua 

Benjamin Constant, 99, Centro, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 

78180-000 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LEXANDRE PAULICHI 

CHIOVITTI PROCESSO n. 1002264-64.2019.8.11.0053 Valor da causa: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: [Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) 

HERDEIRO(S): Nome: OZORICO VALERIANO DA MATA Endereço: RUA 

CORUMBÁ, 19, QUADRA 27, JARDIM SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Nome: MARIA SALOME MEDINA 

Endereço: RUA CORUMBÁ, 19, QUADRA 27, JARDIM SANTO ANTONIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INVENTARIADO(A): 

Nome: EDSON GONCALVES Endereço: MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 

136, CENTRO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do(s) herdeiro(s) do ausente, acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomarem 

conhecimento da ação, cujo resumo da petição inicial segue abaixo, bem 

como para habilitarem-se nos presentes autos, E BEM COMO Citar 

eventuais interessados ausentes e desconhecidos, via edital, pelo prazo 

de 30 (trinta) dias, à luz do art. 259, I do CPC, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: USUCAPIÃO DESPACHO/ 

DECISÃO: DESPACHO Processo: 1002264-64.2019.8.11.0053. AUTOR(A): 

OZORICO VALERIANO DA MATA, MARIA SALOME MEDINA RÉU: EDSON 

GONCALVES Vistos etc. Citem-se pessoalmente o representante do 

requerido e os confinantes, nos termos do art. 246, § 3º do CPC. Citem-se 

eventuais interessados ausentes e desconhecidos, via edital, pelo prazo 

de 30 (trinta) dias, à luz do art. 259, I do CPC. Intimem-se, mediante 

remessa dos autos (CPC, art. 183, § 1º), os representantes da Fazenda 

Pública Nacional, Estadual e Municipal para, no prazo de 30 (trinta) dias 

manifestarem-se nos autos. Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis 

desta comarca, para efetivar o registro da presente ação judicial, 

conforme determina o art. 167, I, item 21 da Lei de Registros Públicos. 

Tendo em vista que a autora demonstrou nos autos não possuir condições 

de arcar com as custas e despesas processuais, defiro as benesses da 

justiça gratuita. Cumpra-se. Às providências STO ANTÔNIO LEVERGER, 

data da inclusão no sistema. Juiz(a) de Direito E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE, digitei. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 16 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001080-73.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DJANIRA MARIA LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA OAB - MT16542 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001080-73.2019.8.11.0053. AUTOR(A): DJANIRA MARIA LARA REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Cuida-se de embargos de declaração opostos, aludindo 

omissão/contradição na decisão exarada. Postula pela sanação do vício. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Nada há para ser reapreciado ou 

sanado. Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de 

modo que inexistem os citados vícios. A irresignação do embargante 

deverá vir amparada mediante o remédio processual apropriado. O intento 

da embargante reveste-sde, inequivocamente, da odiosa tentativa de 

procrastinar, indevidamente, o feito, expediente este malquisto pelo nosso 

ordenamento jurídico, vez que a sentença exarada está devidamente 

fundamentada. Esta reiterada prática da requerida merece a devida 

reprimenda. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos 

embargos de declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, 
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NEGO-LHES PROVIMENTO. Aplico à embargante a pena de 2% (dois por 

cento) do valor da causa. Intimem-se. STO ANTÔNIO LEVERGER, 17 de 

abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002278-48.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte REQUERIDA para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 

Leverger, 16 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002284-55.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO ALEXANDRINO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte REQUERIDA para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 

Leverger, 16 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002285-40.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GONCALO PADILHA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte REQUERIDA para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 

Leverger, 17 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002286-25.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PADILHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte REQUERIDA para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 

Leverger, 17 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002287-10.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PADILHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte REQUERIDA para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 

Leverger, 17 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002288-92.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PADILHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte REQUERIDA para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 

Leverger, 17 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002289-77.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PAULO GUMERCINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte REQUERIDA para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 

Leverger, 17 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002290-62.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PADILHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte REQUERIDA para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 

Leverger, 17 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002291-47.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PAULO GUMERCINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte REQUERIDA para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 

Leverger, 17 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002293-17.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PAULO GUMERCINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1002293-17.2019.8.11.0053. REQUERENTE: FRANCISCO 

PAULO GUMERCINDO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. MANIFESTE-SE a parte 

requerente acerca da petição de ID. 29422180, no prazo de 10 (dez) dias, 

pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Intimem-se. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 8 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002294-02.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PAULO GUMERCINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO · Intimação das partes para que manifestem, no prazo de 05 

dias, o que entender de direito. Santo Antônio do Leverger, 17 de abril de 

2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001743-22.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO AS PARTES PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 23/07/2020 13:20 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002303-61.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte REQUERIDA para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 

Leverger, 17 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002305-31.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte REQUERIDA para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 

Leverger, 17 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002306-16.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte REQUERIDA para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 

Leverger, 17 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002311-38.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ACELINA DA COSTA MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO · Intimação da parte requerente para que manifeste, no prazo 

de 05 dias, em relação a correspondencia devolvida ID 29718319 , que 

informe novo endereço, bem como tome ciencia da sentença dos 

embargos. Santo Antônio do Leverger, 17 de abril de 2020 ALBERTO DIAS 

DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002313-08.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ARY DIAS BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte REQUERIDA para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 

Leverger, 17 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002314-90.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ARY DIAS BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte REQUERIDA para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 

Leverger, 17 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002315-75.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ARY DIAS BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte REQUERIDA para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do 

Leverger, 17 de abril de 2020 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001876-64.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RONDINELY DIAS DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO AS PARTES PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 23/07/2020 13:30 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-22.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO GREGORIO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYWISON PAULA DE MORAES OAB - MT10793/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000525-22.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:RODOLFO 

GREGORIO DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DEYWISON PAULA DE MORAES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 736 de 795



CONCILIAÇÃO Data: 23/07/2020 Hora: 13:40 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-89.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000527-89.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:SONIA SOARES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA DIAS, 

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD 

S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 23/07/2020 

Hora: 13:50 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 17 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001959-80.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANICE DE CASTRO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO AS PARTES PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 23/07/2020 14:00h JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001992-70.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLEY LAURA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO AS PARTES PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO 

DESIGNADA PARA 23/07/2020 14:10 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000532-14.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZANE INACIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000532-14.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:MARIZANE 

INACIA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 23/07/2020 Hora: 14:20 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001999-62.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

NO JUIZADO DESIGNADA PARA 23/07/2020 14:30 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER. Santo Antônio do 

Leverger, 17 de abril de 2020 JOSEVAN CLEMENTE DE ALMEIDA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001907-84.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DUARTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO INTIMO AS PARTES PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO 

JUIZADO DESIGNADA PARA 23/07/2020 13:40 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER. Santo Antônio do Leverger, 

17 de abril de 2020 JOSEVAN CLEMENTE DE ALMEIDA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001907-84.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DUARTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO 

JUIZADO DESIGNADA PARA 23/07/2020 14:40 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER. Santo Antônio do Leverger, 

17 de abril de 2020 JOSEVAN CLEMENTE DE ALMEIDA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000558-46.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a alegação 

defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado Especial. Com 
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efeito, não há necessidade de realização de perícia complexa para o 

julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da competência. 

Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 2ª Turma 

Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001843-74.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GEISA MOURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT11740-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO 

JUIZADO DESIGNADA PARA 23/07/2020 14:50 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER. Santo Antônio do Leverger, 

17 de abril de 2020 JOSEVAN CLEMENTE DE ALMEIDA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000678-89.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AVERALDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO 

DA PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001824-68.2019.8.11.0053
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Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE ANANIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO 

JUIZADO DESIGNADA PARA 23/07/2020 15:00 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER. Santo Antônio do Leverger, 

17 de abril de 2020 JOSEVAN CLEMENTE DE ALMEIDA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001825-53.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE ANANIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO 

JUIZADO DESIGNADA PARA 23/07/2020 15:10 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER. Santo Antônio do Leverger, 

17 de abril de 2020 JOSEVAN CLEMENTE DE ALMEIDA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000811-34.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AGILDO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a alegação 

defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado Especial. Com 

efeito, não há necessidade de realização de perícia complexa para o 

julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da competência. 

Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 2ª Turma 

Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 
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corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000812-19.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AGILDO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

passa-se à sua análise. Neste prisma, impende afastar a alegação 

defensiva da ré no sentido da incompetência deste Juizado Especial. Com 

efeito, não há necessidade de realização de perícia complexa para o 

julgamento da presente quizila, hábil ao deslocamento da competência. 

Neste sentido: TJ/MT, Recurso Cível Inominado n.º 726/2009, 2ª Turma 

Recursal, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2009. Ementa: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA”. Afasta-se a tese da incompetência deste Juizado Especial. 

Não há falar em inépcia da petição inicial. Com efeito, extrai-se da exordial 

a causa de pedir e os respectivos pedidos de forma clara e conclusiva. 

Não há vícios de tal monta que impeçam o exercício da ampla defesa e 

contraditório, como quer fazer crer a requerida. Afasta-se a tese da 

inépcia da inicial. Passa-se à análise do mérito da causa. Em primeiro 

lugar, impende mencionar uma nova alteração do posicionamento deste 

Juízo, conquanto aos fatos descritos na exordial, pois que, inicialmente, se 

se tinha como procedentes tais pedidos, e o valor da condenação alçava 

valores bastante elevados. Contudo, com o decorre do tempo se se 

percebeu que as partes requerentes passaram a postular em diversas 

demandas, tudo com o intuito de angariar indenização de valor mais 

vultuoso. Destarte, ao invés de motivar a requerida a melhorar seus 

serviços, observou-se que os requerentes passaram a distribuir vários, 

vários e vários pedidos, abarrotando, ainda mais, o Poder Judiciário, ao 

invés de aventar um único pedido para todos os casos. Esta é a razão da 

indenização em montante inferior. Ações como esta devem ser evitadas. 

Noutro prisma, evidencia-se algum esforço, ainda tímido, mas sobreveio 

algum avanço, da parte requerida em melhorar seus serviços prestados. 

Por fim, não se pode olvidar das dificuldades apresentadas nas 

localidades para a prestação dos serviços. São torres em meio à mata 

densa e, muitas vezes, em áreas de preservação. Isto sem contar as 

épocas das chuvas, ocasião em que é muito difícil o acesso a tais 

localidades. Tais fatos dificultam muito os serviços da parte requerida, e 

ela não contribuiu, em nada, com tais circunstâncias. Mister a condenação 

da parte requerida, como meio lenitivo à parte requerente e o respectivo 

caráter repressivo à inação da parte requerida. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 353, I, do Código de Processo 

Civil. Os pedidos do autor devem ser providos em parte. Deveras, em sua 

defesa, a ré não comprovou fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do autor. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há inépcia da inicial quando 

se verifica que o autor descreve de forma objetiva e clara os fatos e 

conduz a uma conclusão lógica ao pedido e à causa de pedir, não 

havendo qualquer óbice ao exercício do direito de defesa pelo réu. A 

indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, 

energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor 

fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que 

se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros de 

mora é da data da citação. Se a verba honorária for fixada de acordo com 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal 

majorará os honorários advocatícios em grau recursal” (Ap 10795/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Não se pode 

olvidar da inversão do ônus da prova em prol dos consumidores (CDC, art. 

6º, VIII). Desta forma, caberia à ré a produção de prova de que o produto 

não apresentava defeito ou tal defeito foi devidamente sanado. Neste 

passo, seja pela prova produzida ou pela inversão do encargo probatório 

em prol dos consumidores, devem ser tidos como provada a oscilação de 

energia elétrica e o consequente defeito nos produtos da parte 

requerente. A jurisprudência já sedimentou o entendimento de que há 

danos morais, pela falha na prestação de serviços, decorrentes de queda 

de energia. À propósito: TJ/MT, Recurso n.º 6081/2010, Rel. João Bosco 

Soares da Silva. Ementa: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - QUEDA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - APARELHO DANIFICADO - VÍCIO NO FORNECIMENTO - ATO - 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA Á 

PROPORCIONALIDADE E RAZOÁBILIDADE - RECURSO PARCIALMENT*E 

PROVIDO. Configurado ao ato ilícito, tem o consumidor direito à 

proporcional reparação pelos danos morais sofridos”. Os danos morais 

importam em R$ 500,00 (quinhentos reais). Porém, os danos materiais não 

restaram provadas e, por tal razão, devem ser tidos por improcedentes. A 

parte requerente não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Mister consignar que, apesar de estar 

amparada pela lei consumeirista, a inversão do encargo probatório não 

pode ser absoluta, pena de infringir à ré prova diabólica. Neste sentido: 

TJ/MT, Recuso n.º 459/2011, Re. João Bosco Soares da Silva. Ementa: 

“(...). A inversão do ônus da prova, legalmente disposta em favor do 

consumidor, não é absoluta e não dispensa que a versão dos fatos seja, 

pelo menos, plausível e minimamente demonstrada”. Destarte, não há falar 

em inversão do ônus da prova, cabendo à autora ter de comprovar suas 

alegações, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que não foi 

feito in casu. Os danos morais devem ser fixados com intuito repreensivo 

e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte 

requerente em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT 

para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 

500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais. Estes valores serão 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001794-33.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA AUXILIADORA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 
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1001794-33.2019.8.11.0053. REQUERENTE: SUZANA AUXILIADORA DA 

CRUZ REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Cuida-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c com danos morais com 

pedido de tutela antecipada. Extrai-se da prefacial que a parte requerente 

foi surpreendida com um protesto efetivado em seu nome pelo requerido; 

contudo, afirmar ser indevida tal mácula, pois que nenhum contrato restou 

entabulado entre as partes. Com lastro nestas premissas, postula a parte 

requerente pela antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional suspender 

os efeitos do protesto feito em seu nome. Vieram-me os autos conclusos. 

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como é cediço, o art. 300 do 

Código de Processo Civil autoriza o Juiz a antecipar os efeitos da tutela 

jurisdicional quando verossímeis os fatos articulados pela parte 

requerente, bem como houver risco de grave dano, e, ainda, o pedido 

estiver vazado em prova inequívoca. In casu, tenho que todos os 

requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional encontram-se presentes. Os fatos são verossímeis, já que 

articulados de modo a ilustrar a situação vivenciada pela parte requerente. 

Outrossim, importa destacar que a parte requerente afirma não ter 

contratado os serviços das requeridas. Destarte, em casos tais, impõe-se 

a inversão do encargo probatório, à luz do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Assim, caberá à requerida demonstrar os fatos 

extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da requerente. Ainda que 

assim não fosse, mister lembrarmos tratar-se de fatos negativos 

(ausência de contratação), ensejando, pois, a inversão do ônus da prova, 

já que impossível a produção de prova negativa absoluta. Neste sentido: 

TJ/MT, AI, 125804/2012, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Cível, 

Data da publicação no DJE 01/03/2013. Ementa: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA 

PROVA - PROVA NEGATIVA – RECURSO PROVIDO. Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa. “Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.” (TJMT, RAI nº 131178/2009)”. O risco de 

grave dano parece inescondível. Isto porque são cediços os transtornos 

que podem causar a continuidade do protesto efetivado em nome da parte 

requerente. Sendo assim, também se encontra presente o risco de grave 

dano, elemento essencial à concessão da liminar postulada pela 

requerente na prefacial. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, 

DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a 

suspensão dos efeitos do protesto realizado pela requerida em nome 

desfavor da parte requerente. Face ao reduzido número de Servidores e 

excesso de trabalho, A PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO. 

A PRÓPRIA PARTE DEVERÁ ENVIAR/PROTOCOLAR ESTA DECISÃO À 

PARTE REQUERIDA. No mais, DESIGNE-SE audiência de conciliação de 

acordo com a pauta do Juizado especial. Cite-se a parte reclamada, por 

meio de carta, que deverá ser enviada pelo correio, com AR, para 

comparecer à solenidade. Conste na carta de citação as consequências 

para o caso de ausência, o prazo para apresentar defesa, a advertência 

de que, caso haja relação de consumo, poderá haver a inversão do ônus 

da prova, e ainda que, em se tratando de pessoa jurídica, esta poderá ser 

representada na audiência por preposto. Às providências. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 17 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001044-65.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA ANTONIA DE OLIVEIRA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SANTOS ARRUDA OAB - MT19671/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA PEREIRA FERNANDES OAB - MT18786-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Processo: 

1001044-65.2018.8.11.0053. REQUERENTE: VANIA ANTONIA DE 

OLIVEIRA MOREIRA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Diante do pedido 

expresso de desistência, DEIXO DE RECEBER o recurso interposto. 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença exarada. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo com baixa na distribuição. Às 

providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 17 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-78.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

HILDO JOSE MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000433-78.2019.8.11.0053. REQUERENTE: HILDO JOSE MONTEIRO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 17 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-04.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000425-04.2019.8.11.0053. REQUERENTE: AILTON JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 17 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000427-71.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000427-71.2019.8.11.0053. REQUERENTE: AILTON JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 17 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-86.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000426-86.2019.8.11.0053. REQUERENTE: AILTON JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 17 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-41.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000429-41.2019.8.11.0053. REQUERENTE: AILTON JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 17 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-93.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

HILDO JOSE MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000432-93.2019.8.11.0053. REQUERENTE: HILDO JOSE MONTEIRO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 17 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-26.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

HILDO JOSE MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000430-26.2019.8.11.0053. REQUERENTE: HILDO JOSE MONTEIRO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 
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baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 17 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000431-11.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

HILDO JOSE MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000431-11.2019.8.11.0053. REQUERENTE: HILDO JOSE MONTEIRO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da completa adimplência das 

obrigações assumidas, de acordo com o que foi noticiado pelas partes, 

mister a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, II, do 

CPC. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO 

a presente ação, à luz do art. 924, II, do CPC. Custas pelos embargantes. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. EXPEÇA-SE o necessário à 

vinculação/liberação dos valores depositados. Após, AO ARQUIVO com 

baixa na distribuição. STO ANTÔNIO LEVERGER, 17 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001822-98.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELICEZAR RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001822-98.2019.8.11.0053. REQUERENTE: ELICEZAR RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, não se pode falar em desistência 

pela parte requerente, dada a citação da requerida, apresentação de 

defesa e realização da audiência inaugural. Diante da existência de 

questões preliminares, mister sua análise. Não há falar em falta de 

interesse processual, pela necessidade de intervenção do Poder 

Judiciário para dirimir a quizila ora sub judice. Passa-se à análise do mérito 

da causa. Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras demais 

provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. A parte requerente postula pela condenação da 

requerida por débitos, reputados indevidos. Contudo, denota-se que a 

parte requerente entabulou contrato onde declinou ciência de todos os 

quejandos contratuais afirmados indevidos. Destarte, não se pode dizer 

que tais cobranças sejam abusivas. A parte requerente até pode não ter 

querido contratar tais serviços, mas as provas trazidas aos autos dão 

conta da sua contratação. Os débitos, então, são devidos. Os fatos 

noticiados perfazem meros aborrecimentos que não se coadunam a danos 

morais. A improcedência desta lide é mister. DISPOSITIVO. Isto posto, e 

pelo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

deduzidos por ELICEZAR RODRIGUES DE SOUZA. Julgo extinto este 

processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 17 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001463-51.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA CRIADO HERVATIM NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1001463-51.2019.8.11.0053. REQUERENTE: AMELIA CRIADO HERVATIM 

NETA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Diante da existência de questões preliminares, mister sua análise. As 

condições da ação estão presentes. As partes são legítimas, pois que o 

direito material discutido envolve ambos os litigantes. Não há em falta de 

interesse processual, pela necessidade de intervenção do Poder 

Judiciário, para dirimir a quizila ora sub judice. Outrossim, pela 

desnecessidade de produção de outras demais provas, mister o 

julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. A autora postula pela condenação da ré, em vista da manutenção de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente. Efetivamente, 

a manutenção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito é 

indevida, tendo em vista a inexistência de liame jurídico entre as partes. 

Contudo, não se pode olvidar que a autora possui outras restrições, o que 

inviabiliza a condenação da ré. Com efeito, a certidão emitida pelo 

SERASA possibilita denotar outras restrições, além daquela questionada 

pela autora. Neste prisma, impende lembrar a redação da Súmula n.º 385 

do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Não há falar em afastamento do 

citado entendimento sumulado, em vista da quantidade de restrições 

anteriores. Destarte, como a autora já possuía outras restrições em seu 

nome, à luz do citado enunciado sumular, a parcial procedência da 

demanda é mister. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais consta dos 

autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos por 

AMELIA CRIADO HERVATIM NETA, para determinar seja retirado o 

protesto aludido na prefacial. Julgo extinto este processo com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Face ao reduzido número de 

Servidores e Oficiais de Justiça, aliado ao excesso de trabalho, A 

PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO. A PRÓPRIA PARTE 

DEVERÁ ENVIAR/PROTOCOLAR ESTA DECISÃO À PARTE REQUERIDA. 

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no 

artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO LEVERGER, 17 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000697-09.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA FARIAS MOTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA OAB - MT10296/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SECRETARIA SEGUNDA 

VARA SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA Nos termos da legislação vigente e da 

CNGC-CGJ/MT, impulsiono os autos, com a finalidade de intimar a parte 

autora para, querendo, apresentar Impugnação à Contestação, no prazo 

legal. São Félix do Araguaia-MT, 20 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente Aline de Souza Lima Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000484-03.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ESTHER MARCIA DOS SANTOS DIAS (AUTOR(A))

LOPERCINO DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR OAB - MT25158/O (ADVOGADO(A))

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ANTONIO BUZIQUIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000484-03.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): ESTHER MARCIA DOS SANTOS DIAS, LOPERCINO DIAS DA 

SILVA REU: CLAUDIO ANTONIO BUZIQUIA Vistos, etc. Trata-se de ação 

de reintegração de posse, proposta por Lopercino Dias da Silva e Esther 

Márcia dos Santos Dias, em face de Cláudio Antônio Buziquia, ambos 

qualificados na inicial. Aduz os requerentes, que em meados de junho de 

2018, adquiriram de Zilmar Rodrigues Couto a propriedade matriculada sob 

o n. 15.750 do CRI de São Félix do Araguaia, com tamanho de 3.246,00 

(três mil e duzentos e quarenta e seis hectares), em sede de contrato de 

compra e venda. Afirmam que desde a aquisição do imóvel, passaram a 

exercer a posse do bem; Descrevem que levaram para propriedade 

algumas galinhas e um casal de Perus, quais noticiam que foram furtados 

da área por um vizinho chamado Oscar Plentz, quando estavam em 

viagem para Capital do Estado de Goiás. Ademais, pontua que quando 

estava retornado de viagem foi surpreendido por uma ligação, de outro 

vizinho informando que o requerido estava realizando o deslocamento de 

seus pertencentes que encontravam na fazenda para outra propriedade, 

fato esse ocorrido em 23/05/2019, bem como registrou boletim de 

ocorrência. Desta forma, alega que vem sendo esbulhado pelo réu, razão 

que pleiteou em sede liminar de reintegração de posse; Outrossim, pediu 

justiça gratuita, ante a incapacidade financeira de a parte autora custear 

as despesas processuais. (ID. 20720484). Em decisão judicial foi 

determinado que, parte autora emendasse inicial, com finco de 

comprovasse a necessidade da assistência de Justiça Gratuita (ID n. 

21824960). Emenda a inicial, reiterando o pedido de justiça gratuita e não 

sendo o caso, requer o pagamento das custas ao final da lide (ID n. 

22331422). Em nova decisão, o juízo, verificando atentamente os autos, 

percebeu não ser o caso de deferimento da gratuidade, razão de indeferiu 

o pedido, e determinou a intimação da parte autora para recolher as 

custas no prazo de 15 (quinze) dias. (ID n. 23702063). Manifestação 

autoral requerendo o parcelamento das despesas processuais (ID n. 

24557188). Destarte, considerando a manifestação da parte autora, o 

juízo considerou favorável o pleito de determinou o parcelamento das 

custas iniciais em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, bem como 

se realizasse auto de constatação do oficial de justiça, para melhor 

análise da liminar (ID n. 28492883). Informações da parte autora 

declarando o pagamento do primeiro parcelamento e despesa do meirinho 

(ID n. 29148995). Relatório do meirinho, informando que foi devidamente 

cumprido o auto de constatação (ID n. 29543056). Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Decido. Trata-se de Ação de Reintegração de 

Posse ajuizada por Lopercino Dias da Silva e Esther Márcia Santos Dias 

em face de Cláudio Antônio Buziquia e Outros, devidamente qualificados 

nos autos. Da análise precisa dos autos, observo que o feito deve ser 

arquivado no estado em que se encontra, a fim de que a parte autora 

regularize a situação processual, senão vejamos: Verifica-se que o 

presente feito, estar a deliberar da mesma área que vem sendo discutido 

nos autos de n. 2358-74.2018.811.0017 – código n. 145713 (sistema 

APOLO), nesta Comarca, que tem como partes Cláudio Antônio Buziquia e 

Oscar José Pletz Filho, assim se fazendo necessário o reconhecimento da 

continência entre os feitos. Nesse sentido já se manifestou o e. TJMT. 

Vejamos: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE 

LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO JÁ JULGADA – 

INOCORRÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561 CPC 

PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As ações 

POSSESSÓRIAS de reintegração de posse e interdito proibitório, apesar 

de em ambas se buscar a proteção da posse, possuem fundamentos 

diferentes com consequências diversas, razão pela qual não há falar em 

LITISPENDÊNCIA. A tutela POSSESSÓRIA reclama a convergência dos 

requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera 

probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. Na 

hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos 

autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pelos 

Autores/Agravados e, em contrapartida, o Réu/Agravante não trouxe 

contraprova capaz de desconstituir as razões e provas acostadas pelos 

Agravados, ou demonstrar melhor posse sobre a área objeto da disputa. 

(N.U 1001197-63.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 18/07/2018, Publicado no DJE 23/07/2018). Assim, de análise, 

necessário se faz o reconhecimento da ocorrência da continência, nos 

termos do art. 56 do CPC, “Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais 

ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, 

mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais”. Nesses 

termos, verifica que ambas as demandas posta em Juízo (uma no sistema 

Apolo e no PJe) dizem respeito às mesmas causa de pedir, bem como 

mesma área, posta em litigio, sendo que do feito de cód. 145713, 

encontra-se em tramite desde 2018, bem como fora deferido o pedido 

liminar naquele feito. Assim sendo, nos termos do art. 57, do CPC, 

determino a reunião de ambos os feitos para julgamento conjunto. 

Destarte, considerando que ambos os feitos tramitam em sistemas 

diversos, e verificando a sua incompatibilidade, bem como, aquele feito 

(cód. 145713) tramita desde agosto de 2018, vejo necessário o 

arquivamento do presente feito e distribuição no mesmo sistema daquele. 

Assim sendo, e com fundamento na Resolução nº 03/2018 – PRES do 

TJMT, o sistema PJE, em seu art. 13, DETERMINO o arquivamento dos 

autos, com o cancelamento da distribuição, por ser medida que se 

reclama. Em seguida, adote requerente, as providencias que se fizerem 

necessárias, parra correta distribuição na forma física, conforme §2º, do 

art. 13 da Resolução n. 03/2018 – PRES do TJMT. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se. São Félix do Araguaia - MT, na data da assinatura 

digital. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito em substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1000359-35.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA STELA GASPAR GOMES ANTONELLI (REQUERENTE)

CELSO HENRIQUE GASPAR GOMES (REQUERENTE)

LAERCIO JOSE RAFFAINI (REQUERENTE)

SILVIO GASPAR GOMES (REQUERENTE)

CRISTINA MARIA TOMAZELLA GASPAR GOMES (REQUERENTE)

VERA MARIA GASPAR GOMES RAFFAINI (REQUERENTE)

WAGNER ANTONELLI (REQUERENTE)

MARIA TEREZA PRADO BAPTISTA GASPAR GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA IARA DE SOUSA FRATA OAB - SP369120 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TONYPORTT FERREIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000359-35.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:CELSO 

HENRIQUE GASPAR GOMES e outros (7) ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JESSICA IARA DE SOUSA FRATA POLO PASSIVO: 

TONYPORTT FERREIRA DE ARAUJO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA para que providencie o recolhimento da diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída 

do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado de 

Notificação. Registro que a Guia deve ser expedida considerando o 

endereço onde será cumprido o Mandado: Água Boa/MT: Rua 14, n. 468, 

Centro, CEP 78.635-000. . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000894-61.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Josiney Ribeiro Gama (REU)

Sicredi araxingu (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000894-61.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): JOAO RIBEIRO DOS SANTOS REU: SICREDI ARAXINGU, 

JOSINEY RIBEIRO GAMA Vistos. Trata-se de “Ação de Interdito Proibitório 

c/c pedido liminar” ajuizada por João Ribeiro dos Santos, em face de 

Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – 

SICREDI ARAXINGU, ambos qualificados nos autos. Preliminarmente, 

pugna o Requerente pela concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita ou recolhimento das custas ao final. Pois bem. Para a 

concessão da Assistência Judiciária Gratuita, em tese, é medida que se 

impõe exigir a declaração de pobreza e a efetiva comprovação da 

insuficiência financeira, o que, no caso destes autos, não se verifica 

qualquer documento que se preste a tal prova. O requerente, em que pese 

ter juntado aos autos declaração de hipossuficiência e demonstrativo de 

isenção do Imposto de Renda (ID n° 27609068), demonstra ser pessoa 

que tem condições de arcar com as custas judiciais, vez que realizara a 

venda de 05 (cinco) propriedades rurais no ano de 2016, conforme 

contrato acostado no documento n° 27607586, vendidas no montante de 

R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), tendo recebido o último 

pagamento em 30/04/2019, aparentemente (cláusula 2.8), no valor 

equivalente a R$ 962.500,00 (novecentos e sessenta e dois mil e 

quinhentos reais). O artigo 5.º, LXXIV, da CF é claro em dizer que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Ora, somente em casos 

excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, não bastando o 

simples pedido esposado na inicial; exige-se, pois, efetiva comprovação 

da falta de condições econômicas para o pagamento das custas 

processuais, conforme as prescrições do PROVIMENTO Nº. 07/2009 – 

CGJ. Assim, atendendo ao disposto no artigo 5.º, LXXIV, da CF e artigo 99, 

parágrafo 2.º, do CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, instrua o feito com as três últimas declarações de imposto 

de renda e outros documentos que sejam úteis e hábeis para 

comprovação da necessidade da Assistência Judiciária Gratuita, sob pena 

de indeferimento. Ou, ainda, se preferir, recolha as taxas e custas 

processuais, conforme valor legal atribuído à causa, no mesmo prazo 

mencionado, sob pena de cancelamento da distribuição e, 

consequentemente, extinção do processo sem resolução de mérito. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 27 de 

março de 2020. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000750-87.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PROCESSO n. 1000750-87.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:ANTONIO 

CORREIA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE LUIS DE 

JESUS POLO PASSIVO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar Impugnação à Contestação (IDs 30534287 - 30534288 - 

30534289 - 30534290), no prazo legal . 17 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000831-36.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LOPES MUNIZ (EXECUTADO)

PEDRO LOPES MUNIZ (EXECUTADO)

SILVANA COSTA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

PROCESSO n. 1000831-36.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E 

XINGU - SICREDI ARAXINGU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE 

DE ASSIS ROSA POLO PASSIVO: PEDRO LOPES MUNIZ e outros (2) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que 

providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado. 17 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000789-84.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARTA DE FATIMA MARINHO SILVA (EXECUTADO)

RICARDO BRAGA NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

PROCESSO n. 1000789-84.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E 

XINGU - SICREDI ARAXINGU ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES POLO PASSIVO: RICARDO BRAGA NASCIMENTO 

e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo 

a respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado. . 

17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-21.2016.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

BALTAZAR NEVES AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUBER VIEIRA DE SOUZA OAB - MT26741-B (ADVOGADO(A))

TATIANE CRISTINA DOS SANTOS LIMA OAB - MT25839/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIPLAN S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010020-21.2016.8.11.0017. REQUERENTE: BALTAZAR NEVES AZEVEDO 

REQUERIDO: BANCO AGIPLAN S/A Vistos, etc. Ante a manifestação do 

executado (evento n. 30058510), intime-se a parte autora, para manifestar 

no prazo de 05 (cinco) dias as questões de fato e de direito que entenda 

pertinente. Após, volvam-me os autos conclusos. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Às providências. São Félix do Araguaia - MT, na 

data da assinatura digital. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000668-56.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. P. L. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEUBER VIEIRA DE SOUZA OAB - MT26741-B (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000668-56.2019.8.11.0017. 

EXEQUENTE: JULIETT GONCALVES CIRQUEIRA EXECUTADO: GLEIBSON 

PEREIRA LIMA Vistos, etc. JOÃO VICTOR GONÇALVES LIMA, nascido em 

12/12/2010, neste ato representado por sua genitora JULIETT 

GONÇALVES CIRQUEIRA propôs ação de execução de alimentos em 

desfavor de GLEIBSON PEREIRA LIMA. A requerente, por intermédio da 

Defensoria pública peticionou informando a quitação integral do débito 

alimentar, requerendo a extinção do processo (evento n. 31265034). 

Instado a se manifestar, o MP não se opôs ao pedido (evento n. 

31200957). Relatei o necessário, fundamento e decido. A execução deve 

ser extinta em razão do pagamento. Pois bem, tendo em vista o pagamento 

integral do débito, o executado cumpriu com o disposto no art. 924, II, do 

CPC que disciplina: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita; Portanto, como resta dos autos, o executado 

quitou o débito conforme informado na petição de evento n. 31265034. 

Desta forma, não havendo qualquer situação que enseje a continuidade da 

presente execução, com fundamento na racionalização do serviço e no 

princípio da eficiência, a extinção do presente é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO. I. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta e 

conforme fundamentação acima JULGO EXTINTO o processo nos termos 

do art. 924, II, do Código de Processo Civil, extinguindo-se o feito com 

julgamento de mérito. II. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. III. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se VI. Expeça-se o necessário. São Félix do 

Araguaia-MT, na data da assinatura digital. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000643-43.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO PEREIRA DE ALMEIDA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO OAB - GO49293 (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO ARAUJO BRINGEL OAB - GO48120 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000643-43.2019.8.11.0017. 

REQUERENTE: AFONSO PEREIRA DE ALMEIDA NETO REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO Vistos. Nos termos dos artigos 321 

do CPC, DETERMINO que o Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

aos autos cópias de seus documentos pessoais, bem como comprovante 

de endereço, por serem documentos indispensáveis à propositura da 

demanda (art. 320 do CPC), sob pena de indeferimento da inicial.Intime-se. 

Às providências. São Félix do Araguaia – MT, na data da assinatura digital. 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000760-34.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS FERREIRA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SOARES AZEVEDO OAB - MT24163/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STELLA MARES MARTINS ADORNO DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000760-34.2019.8.11.0017. 

REQUERENTE: DOMINGOS FERREIRA LUZ REQUERIDO: STELLA MARES 

MARTINS ADORNO DE MELO Vistos. Nos termos do artigo 321 do NCPC, 

DETERMINO que o Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos 

autos comprovante de endereço legível, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às 

providências. São Félix do Araguaia - MT, na data da assinatura digital. 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135456 Nr: 1816-27.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Railon da Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:OAB/MT 10296

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, julgo 

procedente a denúncia para condenar o acusado RAILON DA SILVA 

CAMPOS, pela prática do crime do artigo 155, § 1º, do Código Penal, nos 

termos do artigo 387 do Código de Processo Penal. Desse modo, passo a 

dosar a respectiva pena a ser aplicado, em estrita observância ao 

disposto no art. 68, caput, do Diploma Penal. Portanto, fixo a pena privativa 

de liberdade em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses. Quanto à pena de multa, a 

julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código 

Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, cada um no 

valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, em 

razão da ausência de elementos quanto à condição financeira do réu. 

Pena definitiva Vencidas as etapas do artigo 68 do Código Penal, por 

entender como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do 

crime, fica o réu condenado à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 

4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento 10 (dez) dias-multa, cada 

um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do 

fato, tornando-a definitiva neste patamar. REGIMEConsoante o disposto 

nos artigos 33, § 2º, alínea “c”, e § 3.º do Código Penal, o acusado deverá 

iniciar o cumprimento da pena no regime ABERTO. SUBSTITUO a pena 

privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direitos, qual seja, 

prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo, cuja forma de pagamento 

e destinação será definida em audiência admonitória.Apelo em 

liberdade.Concedo ao réu o benefício de apelar em liberdade, se por outro 

motivo não estiver preso, com fundamento no mandamento do art. 5º, 

inciso LVII, da Constituição Federal, pois permaneceu nessa situação 

durante toda a instrução do processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143236 Nr: 839-64.2018.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Omar Barbosa Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:OAB/MT 16.581

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com 

fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente 

a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia, para condenar 

o acusado OMAR BARBOSA NETO pela prática dos delitos de dirigir sob 

efeito de álcool, lesão corporal e resistência, em concurso material (art. 

306 da Lei n. 9.503/97 - CTB; 129, caput, art. 329, c/c art. 69, todos do 

Código Penal), nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal. 

Razão pela qual passo a dosar as respectivas penas a serem aplicadas, 

em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do Diploma Penal. 

PENA DEFINITIVAVencidas as etapas do artigo 68 do Código Penal, por 

entender como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do 

crime, fica o réu condenado à pena privativa de liberdade de 11 (onze) 

meses de detenção, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no 

valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, 

uma vez que inexistem dados concretos sobre a atual situação econômica 

do réu.REGIME.Com fundamento no artigo 33, caput, e § 2.º e 3.º c/c artigo 

59, III, do Código Penal, fixo como regime inicial de cumprimento da pena 

privativa de liberdade o ABERTO. SUBSTITUO a pena privativa de 

liberdade aplicada por uma restritiva de direitos, consistente em prestação 

pecuniária de 2 (dois) salários mínimos vigentes à época de execução da 

pena, nos termos do artigo 45, §1.º, do Código Penal.DA SUSPENSÃO DA 

CARTEIRA DE HABILITAÇÃO – CNH.Nos termos dos artigos 292, 293 e 

306 do CTB, aplico ao condenado a penalidade de suspensão da 

permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor durante seis meses 

a contar da data do trânsito em julgado da sentença.Após o trânsito em 

julgado, intime-se o réu para entregar em 48 horas, à autoridade judiciária 
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a permissão para dirigir ou carteira de habilitação (art. 293, § 1º, do CTB).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137363 Nr: 748-08.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson da Silva, Fernando Jorge Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880, Rogério Caetano de Brito - OAB:OAB/MT 

16.581

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada na denúncia e, por consequência:I) - CONDENO o 

acusado EDSON DA SILVA, v. "Baixinho, qualificado nos autos, como 

incurso na pena do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, nos termos do artigo 

387 do Código de Processo Penal. II) - CONDENO o acusado FERNANDO 

JORGE BITENCOURT DA SILVA, qualificado nos autos, pelo crime 

tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, nos termos do artigo 387 do 

Código de Processo Penal. De modo que passo a dosar as respectivas 

penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto no art. 68, 

caput, do Diploma Penal. DOSIMETRIA DO RÉU EDSON DA SILVA. 

Considerando a presença de uma circunstância judicial desfavorável ao 

acusado, fixo à pena-base privativa de liberdade em 01 (um) ano e 01 

(um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, e ao pagamento de 10 (dez) 

dias-multa, à base 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo 

do fato. Circunstâncias atenuantes e agravantes REGIME.Com fundamento 

no artigo 33, § 2.º e 3.º c/c artigo 59, III, do Código Penal, deverá o 

acusado iniciar o cumprimento da pena no regime ABERTO. SUBSTITUO a 

pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direitos. 

DOSIMETRIA DO RÉU FERNANDO JORGE BITENCOURT DA SILVA: Por fim, 

em terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, 

torno-a definitiva em 01 (dois) ano e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de 

detenção, e ao pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário de 1/10 (um 

décimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, por ser necessária 

e suficiente à prevenção e reprovação do delito. REGIME.Com fundamento 

no artigo 33, § 2.º e 3.º c/c artigo 59, III, do Código Penal, considerando 

que o acusado é reincidente, deverá iniciar o cumprimento da pena no 

regime SEMIABERTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132985 Nr: 114-46.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Ribeiro Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:OAB/MT 14724/B

 DIANTE DE TODO EXPOSTO, julgo procedente a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada na denúncia, para condenar o acusado RENATO 

RIBEIRO CARVALHO, v. "Renatinho" já qualificado, nas penas do art. 102, 

da Lei n. 10.741/03 (Estatuto do Idoso), por 10 (dez) vezes, na forma do 

artigo 71 (continuidade delitiva), do Código Penal, nos termos do artigo 387 

do Código de Processo Penal. Razão pela qual, passo a dosar as 

respectivas penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto 

no art. 68, caput, do Diploma Penal.PENA DEFINITIVAVencidas as etapas 

do artigo 68 do Código Penal, por entender como necessário e suficiente 

para reprovação e prevenção do crime, fica o réu condenado à pena 

privativa de liberdade de 1 (um) ano e 08 (oito) meses, de reclusão e ao 

pagamento 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, tornando-a definitiva 

neste patamar. REGIMEEm observância ao disposto no artigo 33, § 2.º e 

3.º c/c artigo 59, III, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da 

pena privativa de liberdade será o ABERTO, já que o “quantum” da 

reprimenda aliado a primariedade do réu e as circunstâncias judiciais não 

autoriza a adoção de regime mais gravoso.Substituição por Penas 

Restritivas de Direito.O artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal, 

preceitua que as penas restritivas de direito são autônomas e substituem 

as privativas de liberdade quando aplicada pena não superior a 04 

(quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à 

pessoa, o réu não for reincidente em crime doloso e as circunstâncias 

judiciais indicarem que a substituição seja suficiente.Na hipótese, 

encontram-se preenchidos os requisitos legais. Portanto, em observância 

ao artigo 44, § 2.º c/c os artigos 45, §1.º e 46 do Código Penal,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132723 Nr: 2357-94.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Teodoro da Silveira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:OAB/MT 19179-A

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para absolver 

RENATO TEODORO DA SILVEIRA FILHO, da prática do crime de posse 

ilegal de arma de fogo (art. 12, da Lei n. 10.826/03, Estatuto do 

Desarmamento), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal. Atente-se o zeloso gestor às seguintes providências, 

conforme preceitua CNGC:Art. 974 – Caberá ao Gestor Judiciário 

providenciar junto ao Cartório Distribuidor, se houver, ao Instituto de 

Identificação do Estado, bem como ao correspondente no âmbito federal, e 

à Delegacia de Polícia de onde proveio o procedimento inquisitorial, com 

certidão nos respectivos autos, as seguintes comunicações:IV) trânsito 

em julgado da decisão da extinção da punibilidade, da condenação ou da 

absolvição;Art. 1.387 – Na hipótese de sentenças extintivas de 

punibilidade e absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, 

bastando a intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode 

ser nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato.Art. 1455 – Ao 

Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso será comunicado, até o dia 15 

(quinze) de cada mês, – via Sistema INFODIP, para os fins do artigo 15, 

inciso III, da Constituição Federal, a respeito das sentenças condenatórias 

definitivas, e, com a maior brevidade possível, comunicar-se-á também a 

irrecorrível decisão que extinguiu a pena ou a punibilidade do condenado. 

(redação alterada pelo Provimento nº 12/2015-CGJ).Sem custas 

processuais (art. 804, CPP).Declaro o perdimento da arma em favor da 

União, o que faço com base no art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código 

Penal. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cientifique-se o Ministério 

Público.Cumpra-se com URGÊNCIA, haja vista que se trata de processo da 

Meta 2 do CNJ.Transitada em julgado, proceda-se com as anotações e 

comunicações devidas, arquivando-se o presente com as cautelas de 

estilo. São Félix do Araguaia/MT, 08 de abril de 2020. Janaína Cristina de 

AlmeidaJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000260-31.2020.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. A. A. (REQUERENTE)

LAURA RENATA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IARA REGINA DOS REIS SA OAB - GO45386 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A & A EDITORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000260-31.2020.8.11.0017. 

REQUERENTE: L. V. A. A., LAURA RENATA ARAUJO REQUERIDO: A & A 

EDITORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA - EPP Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca e analisando o objeto e a 

fase processual dos presentes autos, nos termos do artigo 3º, § 2º, do 

CPC, que consagra o princípio de promoção pelo Estado da solução por 

autocomposição, bem como amparo na Resolução 125/2010 do CNJ, 

remeta-se o presente feito ao Centro Judiciário, a fim de convidar às 

partes e seus patronos a se fazerem presentes em Sessão de mediação 

a ser designada pelo Sr. Gestor do Centro, para oportunizar lhes a 

conciliação. Proceda-se o Sr. Gestor ao necessário para a realização da 

Sessão de Mediação, inclusive expedindo Carta Precatória para o convite 

das partes, se necessário. Cite-se e intimem-se, devendo a parte 
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requerida esclarecer, no prazo de 10 dias, sobre eventual desinteresse 

na tentativa de conciliação. Restando infrutífera a tentativa de conciliação, 

dê-se vida ao comando do art. 335 do NCPC, devendo a parte requerida 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias da realização da 

audiência ora designada, sob pena de, não o fazendo, ser considerada 

revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor. Após, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação. Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário. Às providências. São Félix do Araguaia - MT, 16 de Abril de 

2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000120-31.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ZACARIAS REGINO SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22857/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000120-31.2019.8.11.0017. 

EXEQUENTE: ZACARIAS REGINO SOARES EXECUTADO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Considerando-se a 

manifestação da Procuradoria Federal (INSS) de evento n. 19253866, 

defiro o pedido formulado, assim, renove-se a citação do requerido para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, 

com as advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo 

Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso 

queira, apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias. Caso contrário, 

certifique-se e devolvam os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. São Félix 

do Araguaia/MT, na data da assinatura digital Janaína Cristina de Almeida 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000853-94.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BARBOSA DA COSTA BELEM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0006293S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE FERREIRA COELHO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000853-94.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): THIAGO BARBOSA DA COSTA BELEM REU: CAROLINE 

FERREIRA COELHO Vistos, etc. Trata-se de ação revisional de alimentos 

com pedido de tutela antecipada, interposta por THIAGO BARBOSA DA 

COSTA BELEM, em face de Ana Luz Coelho Belém, representada por sua 

genitora, CAROLINE FERREIRA COELHO, todos qualificados na exordial. 

Em síntese, aduz a Requerente que foi realizado um acordo no ano de 

2010, ao qual ficou estabelecido que o requerente arcaria com 39,1% 

(trinta e nove inteiro e um por cento) a título de alimentos devido à criança. 

Sustenta ainda, que atualmente está com sua situação financeira alterada, 

haja vista que atualmente não possui mais vínculo empregatício nos termos 

alhures descritos, estando na situação de desempregado, bem como 

relata que vem mantendo sua subsistência com trabalho autônomo, motivo 

pelo o qual está impossibilitado financeiramente de efetuar o pagamento da 

pensão mensal alimentícia no importe equivalente a 39,1% (trinta e nove 

inteiro e um por cento) salário mínimo, devendo haver a revisão da 

obrigação na quantia correspondente a 10% (dez por cento) do salário 

mínimo vigente. Em razão disso, sustentando o preenchimento dos 

requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, requereu a 

concessão de tutela antecipada a fim de que possa efetuar o 

adimplemento da pensão no valor acima pretendido. Trouxe com a peça 

inicial, os documentos. Decisão recebendo a peça inicial, deferindo a 

justiça gratuita e determinando vistas a representante do Ministério Público 

(evento n. 30865440). O Parquet forneceu parecer pelo indeferimento da 

tutela antecipada, ante o não preenchimentos dos requisitos exigidos. 

Outrossim que fosse designado audiência de conciliação/mediação 

(evento n. 31176941). Vistos etc. É o relato. Decido. No que concerne ao 

pedido liminar, faz-se necessário registrar que na atual norma pertencente 

ao ordenamento jurídico brasileiro – Código de Processo Civil de 2015, 

foram estabelecidas como tutelas de urgência: a satisfativa (tutela 

antecipada) e a cautelar, sendo ambas consideradas tutelas provisórias. 

Neste sentido, compete ao Magistrado, ao apreciar pedido de concessão 

de tutela de urgência, como a apresentada e ora requerida, verificar, em 

nível de cognição sumária, se encontram presentes os requisitos 

autorizadores, quais sejam: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o caput do artigo 300 

do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Assim, 

é certo que pelo princípio do ônus da prova, quando alguém possui uma 

pretensão e deseja que a mesma seja reconhecida por meio da via 

jurisdicional, deve em regra provar o fato constitutivo do seu direito, e em 

caráter de tutela de urgência, deve demonstrar os requisitos 

autorizadores para sua concessão. Assim sendo! Analisando, portanto, 

as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, noto que, a priori, não se fazem presentes. A probabilidade do 

direito não restou evidenciada, pois da análise da documentação que 

acompanha a inicial, não é possível aferir com o mínimo de segurança a 

verossimilhança do alegado na inicial para minorar o valor dos alimentos a 

serem pagos. A prova documental é deveras frágil, alega o autor estar 

atualmente desempregado, bem como ter constituído outra família, todavia, 

não foram acostados aos autos. Quanto à alegação de ter alterado a 

condição econômica do demandante, este deixou de comprovar através 

de prova documental a sua insuficiência do poder aquisitivo capaz de 

manter os valores anteriormente fixados a título de alimentos. Desta forma, 

como não restou comprovado o perigo na demora, a permanência da 

manutenção do sustento da criança, nos moldes previamente fixados é 

medida de rigor. Assim, não estando os fundamentos apresentados 

amparados em documentação que se permita aferir a probabilidade do 

direito, não se justifica que o contraditório seja sacrificado neste momento 

processual. Razão pela qual INDEFIRO a tutela provisória de urgência 

pleiteada. Por oportuno, tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca e analisando o objeto e a 

fase processual dos presentes autos, nos termos do artigo 3º, § 2º, do 

CPC, que consagra o princípio de promoção pelo Estado da solução por 

autocomposição, bem como amparo na Resolução 125/2010 do CNJ, 

remeta-se o presente feito ao Centro Judiciário, a fim de convidar às 

partes e seus patronos a se fazerem presentes em Sessão de mediação 

a ser designada pelo Sr. Gestor do Centro, para oportunizar lhes a 

conciliação. Proceda-se o Sra. Gestora ao necessário para a realização 

da Sessão de Mediação. CITE-SE a parte requerida para comparecer a 

Audiência de Conciliação/mediação na dada a ser designada pelo CEJUSC. 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu defensor, para que 

compareça na audiência (art. 334, §3º, do Novo CPC). DEVE-SE advertir a 

parte requerida que caso compareça ou não compareça na audiência 

designada, o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer contestação, por 

petição, terá como termo inicial a data dessa audiência de conciliação (art. 

335, inciso I, do CPC) e caso não seja apresentada a contestação, será 

decretada a revelia e presumirão verdadeiros os fatos narrados na inicial 

(art. 344). Intimações e diligências necessárias. Às providências. 

Cumpra-se. São Félix do Araguaia - MT, na data da assinatura digital. 

Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000736-06.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME SOUZA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SCARABELLO OAB - GO46379 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRON ALVES GUIMARAES (DE CUJUS)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000736-06.2019.8.11.0017. 

REQUERENTE: GUILHERME SOUZA GUIMARAES DE CUJUS: IRON ALVES 

GUIMARAES Vistos, etc. Cuida-se de ação de inventário ajuizada por 

GUILHERME SOUZA GUIMARAES e outros em face de IRON ALVES 

GUIMARAES. Preliminarmente, vale ressaltar, que antes do recebimento da 

inicial entendo razoável analisar o pedido de justiça gratuita requerido. Pois 

bem. Para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, em tese, é 

medida que se impõe exigir a declaração de pobreza e a efetiva 

comprovação da insuficiência financeira, o que, no caso destes autos, 

não se verifica qualquer documento que se preste a tal prova. A 

presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos é 

relativa, cedendo mediante indícios nos autos em sentido contrário. 

Ademais, o artigo 5.º, LXXIV, da CF é claro em dizer que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Embora a parte autora tenha pleiteado o 

benefício não trouxe aos autos qualquer princípio de prova da alegada 

ausência de recursos. Em contrapartida, os elementos dos autos indicam 

o contrário. Isso porque se trata o autor/herdeiro que busca inventariar um 

patrimônio deixado por seu genitor, qual seja duas propriedades rurais 

localizada nesta comarca, revelando assim uma desproporção ao 

deferimento a justiça gratuita em momento. Ora, somente em casos 

excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, não bastando à 

mera afirmação ou simples pedido esposado na inicial, exige-se, pois, 

efetiva comprovação da falta de condições econômicas para o pagamento 

das custas processuais, conforme as prescrições do PROVIMENTO Nº. 

07/2009 – CGJ. Assim, atendendo ao disposto no artigo 5.º, LXXIV, da CF 

e artigo 99, parágrafo 2.º, do CPC, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, instrua o feito com as três últimas declarações 

de imposto de renda e/ou outro documento que seja útil e hábil para 

comprovação da necessidade da Assistência Judiciária Gratuita. Ou, 

ainda, se preferir, recolha as taxas e custas processuais, conforme valor 

legal atribuído à causa, no mesmo prazo mencionado, sob pena de 

cancelamento da distribuição e, consequentemente, extinção do processo 

sem resolução de mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. São 

Félix do Araguaia/MT, na data da assinatura digital. Janaína Cristina de 

Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000798-46.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIVANIA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELISMAR FERREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000798-46.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): LUZIVANIA FERREIRA DA SILVA REU: DELISMAR FERREIRA 

DA SILVA Vistos, etc. Compulsando os autos, diante dos relatos e provas 

pré-constituída, percebe-se que os pressupostos processuais e a 

condições que ensejam a ação estão regulares em conformidade com o 

rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo 

Civil). Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO 

a inicial. Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita a 

Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça 

ora pleiteada. Trata-se de Ação de Execução de Título Judicial promovida 

por LUZIVANIA FERREIRA DA SILVA em face de DELISMAR FERREIRA DA 

SILVA sendo devidamente instruída com título executivo, bem como 

memória discriminada do débito. Assim, cite-se a parte Executada para 

que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento do débito (caput do 

artigo 829 do CPC), devendo constar no mandado que, não efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça 

procederá, depois de transcorrido o prazo retro mencionado, à penhora 

de bens e a sua avaliação (§1° do artigo 829 do CPC), preferindo-se 

aqueles indicados pelo credor na inicial (letra “c” do inciso II do artigo 798 

do CPC), se houver, lavrando-se o respectivo auto. O oficial de justiça, 

não encontrando o Executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, observando preferencialmente os indicados 

pelo credor na inicial, se houver. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação 

do arresto, o oficial de justiça procurará o devedor 02 (duas) vezes em 

dias distintos e; havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1° do artigo 830 

do CPC). Competirá ao Exequente requerer a citação por edital, uma vez 

frustradas a pessoal e a com hora certa. Findo o prazo do edital, terá o 

devedor o prazo a que se refere o art. 829, convertendo-se o arresto em 

penhora em caso de não pagamento. Não havendo pagamento ou penhora 

de bens, intime-se a Exequente para indicar bens passíveis de penhora. 

No entanto, em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o 

valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, 

sendo que, em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o 

valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Por fim, o 

valor dos honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso 

não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, 

levando-se em conta o trabalho realizado pelo Advogado do Exequente. 

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às providências. São 

Félix do Araguaia – MT, na data da assinatura eletrônica. Janaína Cristina 

de Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000803-68.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

DIOLAINE COSTA ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTUERPIA PROMOTORA E ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA 

E CREDITO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000803-68.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): DIOLAINE COSTA ALVES REU: ANTUERPIA PROMOTORA E 

ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA E CREDITO S.A. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita, com observância ao artigos. 98 e 99 do 

Código de Processo Civil. Tendo em vista a instalação do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca e analisando o objeto 

e a fase processual dos presentes autos, nos termos do artigo 3º, § 2º, 

do CPC, que consagra o princípio de promoção pelo Estado da solução por 

autocomposição, bem como amparo na Resolução 125/2010 do CNJ, 

remeta-se o presente feito ao Centro Judiciário, a fim de convidar às 

partes e seus patronos a se fazerem presentes em Sessão de mediação 

a ser designada pelo Sr. Gestor do Centro, para oportunizar lhes a 

conciliação. Proceda-se o Sra. Gestora ao necessário para a realização 

da Sessão de Mediação, inclusive expedindo Carta Precatória para o 

convite das partes, se necessário. Em havendo conciliação, volvam-me os 

autos conclusos para deliberação. Cite-se e intimem-se, devendo a parte 

requerida esclarecer, no prazo de 10 dias, sobre eventual desinteresse 

na tentativa de conciliação. Restando infrutífera a tentativa de conciliação, 

dê-se vida ao comando do art. 335 do NCPC, devendo a parte requerida 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias da realização da 

audiência ora designada, sob pena de, não o fazendo, ser considerada 

revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor. Após, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação. Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário. Às providências. São Félix do Araguaia - MT, na data da 

assinatura digital. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000805-38.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELA LOPES DE SOUSA SANTOS RIBAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DO PRADO 42531137882 (REU)
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RODRIGO DO PRADO (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000805-38.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): MIRELA LOPES DE SOUSA SANTOS RIBAS REU: RODRIGO DO 

PRADO 42531137882, RODRIGO DO PRADO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, percebe-se que os 

pressupostos processuais e a condições que ensejam a ação estão 

regulares em conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 

320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a existência dos 

requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita, com observância ao artigos. 98 e 99 do Código de 

Processo Civil. Tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca e analisando o objeto e a 

fase processual dos presentes autos, nos termos do artigo 3º, § 2º, do 

CPC, que consagra o princípio de promoção pelo Estado da solução por 

autocomposição, bem como amparo na Resolução 125/2010 do CNJ, 

remeta-se o presente feito ao Centro Judiciário, a fim de convidar às 

partes e seus patronos a se fazerem presentes em Sessão de mediação 

a ser designada pelo Sr. Gestor do Centro, para oportunizar lhes a 

conciliação. Proceda-se o Sra. Gestora ao necessário para a realização 

da Sessão de Mediação, inclusive expedindo Carta Precatória para o 

convite das partes, se necessário. Em havendo conciliação, volvam-me os 

autos conclusos para deliberação. Cite-se e intimem-se, devendo a parte 

requerida esclarecer, no prazo de 10 dias, sobre eventual desinteresse 

na tentativa de conciliação. Restando infrutífera a tentativa de conciliação, 

dê-se vida ao comando do art. 335 do NCPC, devendo a parte requerida 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias da realização da 

audiência ora designada, sob pena de, não o fazendo, ser considerada 

revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor. Após, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação. Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário. Às providências. São Félix do Araguaia - MT, na data da 

assinatura digital. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000824-44.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAR LAGASSE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000824-44.2019.8.11.0017. 

EXEQUENTE: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXECUTADO: 

ADELAR LAGASSE Vistos, etc. Compulsando os autos, diante dos relatos 

e provas pré-constituída, percebe-se que os pressupostos processuais e 

a condições que ensejam a ação estão regulares em conformidade com o 

rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo 

Civil). Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO 

a inicial. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida 

por ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em face de ADELAR 

LAGASSE, sendo devidamente instruída com título executivo, bem como 

memória discriminada do débito. Considerando manifestação da Exequente 

na peça inicial (evento n. 26303703), informando o desejo em se realizar 

uma audiência de conciliação/mediação. Deste modo, remeta-se o 

presente feito ao Centro Judiciário, a fim de convidar às partes e seus 

patronos a se fazerem presentes em Sessão de mediação a ser 

designada pela Gestora do Centro, para oportunizar lhes a conciliação. 

Proceda-se o necessário para a realização da Sessão de Mediação, 

inclusive expedindo Carta Precatória para o convite das partes, se 

necessário. Restando infrutífera a tentativa de conciliação, tornem-me os 

autos conclusos para prosseguimento do feito. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Intimem-se. Às providências. São Félix do 

Araguaia - MT, na data da assinatura digital. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000838-28.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA CAROLO DE SOUZA (AUTOR(A))

ANDRE LUIZ MENOI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR OAB - MT25158/O (ADVOGADO(A))

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO (REU)

ZELIA RODRIGUES DA SILVA 42061059104 (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE SÃO FÉLIX 

DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000838-28.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): CINTIA CAROLO DE SOUZA, ANDRE LUIZ MENOI REU: ZELIA 

RODRIGUES DA SILVA 42061059104, COOPERATIVA MISTA JOCKEY 

CLUB DE SAO PAULO Vistos, etc. Compulsando os autos, diante dos 

relatos e provas pré-constituída, percebe-se que os pressupostos 

processuais e a condições que ensejam a ação estão regulares em 

conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 320 do Novo 

Código de Processo Civil). Assim, ante a existência dos requisitos formais 

e materiais, RECEBO a inicial. Tendo em vista a instalação do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca e analisando 

o objeto e a fase processual dos presentes autos, nos termos do artigo 

3º, § 2º, do CPC, que consagra o princípio de promoção pelo Estado da 

solução por autocomposição, bem como amparo na Resolução 125/2010 

do CNJ, remeta-se o presente feito ao Centro Judiciário, a fim de convidar 

às partes e seus patronos a se fazerem presentes em Sessão de 

mediação a ser designada pelo Sr. Gestor do Centro, para oportunizar 

lhes a conciliação. Proceda-se o Sra. Gestora ao necessário para a 

realização da Sessão de Mediação, inclusive expedindo Carta Precatória 

para o convite das partes, se necessário. Em havendo conciliação, 

volvam-me os autos conclusos para deliberação. Cite-se e intimem-se, 

devendo a parte requerida esclarecer, no prazo de 10 dias, sobre 

eventual desinteresse na tentativa de conciliação. Restando infrutífera a 

tentativa de conciliação, dê-se vida ao comando do art. 335 do NCPC, 

devendo a parte requerida apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias da realização da audiência ora designada, sob pena de, não 

o fazendo, ser considerada revel e presumirem-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor. Após, intime-se a parte autora 

para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação. 

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às providências. São 

Félix do Araguaia - MT, na data da assinatura digital. Janaína Cristina de 

Almeida Juíza de Direito

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000388-82.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY GOMES DONATONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000388-82.2020.8.11.0039. AUTOR: WESLLEY GOMES DONATONI REU: 

BANCO BMG S.A 1. Vistos. 2. 6. Compulsando os autos, verifico que os 

autores não perfizeram as condições necessárias de hipossuficiência de 

recursos. Assim sendo, DETERMINO que os autor proceda com a emenda 

da inicial, recolhendo as custas iniciais ou junte ao feito documentos que 

comprovem a alegada hipossuficiência, sendo Carteira de Trabalho, 

declaração de imposto de renda, dos últimos dois anos, nos termos do art. 

5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de Processo Civil. 8. Após o 
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prazo supra, voltem-me conclusos para deliberação. 9. Cumpra-se. São 

José dos Quatro Marcos-MT, 16 de abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000356-77.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA DIAS XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000356-77.2020.8.11.0039. AUTOR: HELENA DIAS XAVIER REU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos. 1. Cuida-se de ação sumária de cobrança do 

Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por HELENA DIAS XAVIER em face 

de SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, ambos 

devidamente qualificados nos autos, requerendo a provedência e 

determinação para o pagamento da indenização pela seguradora. 2. Aduz, 

em apertada síntese, que no dia 07/05/2019 ocorreu um acidente de 

trânsito que ocasionou incapacidade permanente na requerente para suas 

atividades habituais. 3. Desta forma, o autor pleiteou pela via administrativa 

receber a indenização do seguro obrigatório, restando a tentativa 

infrutífera. 4. Junto com a inicial vieram os documentos (ID. 30371927). 5. 

É o breve relatório. Decido. 6. Inicialmente, recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. 7. Outrossim, defiro o pedido de 

gratuidade da justiça, na forma do art. 1º, §§ 2º e 3º da Lei nº 5.478/1968 

e art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige 

apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não possui 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. 8. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita a parte autora a fim 

de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no artigo 5º, 

inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. 9. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que 

venham a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para 

a concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “JUSTIÇA 

GRATUITA – RENDIMENTOS NA FAIXA DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE 

RENDA – DEFERIMENTO – Se a parte prova sua incapacidade 

econômico-financeira de arcar com as custas processuais, há de ser 

deferida a justiça gratuita, ressalvada a possibilidade de revogação do 

benefício, a qualquer tempo, se modificada a situação do autor – Decisão 

reformada - Agravo”. (TJSP – 20972492420178260000 SP 2097249 – 

24.2017.8.26.0000, Relator: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 

26/07/2017, 6ª Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: 26/07/17). 

10. Cite-se o requerido, consignando que a o prazo limite para o 

oferecimento de resposta é de 15 (quinze) dias, devendo manifestar se 

tem interesse na realização de audiência de conciliação. 11. Ademais, 

considerando que o presente feito pende de realização de perícia médica 

para avaliar a extensão do dano sofrido pela parte autora e foi 

devidamente nomeado independentemente de compromisso, o Dr. Marcelo 

Aparecido Delforno, - CRM/MT n° 8702, Cel: (65) 99642-6838 - a par disso, 

FIXO os seguintes pontos controvertidos: I) a ocorrência do sinistro 

automobilístico; II) se há invalidez permanente; III) se há nexo causal entre 

o acidente automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a invalidez 

permanente é total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou incompleta, 

com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) se 

incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, média, leve 

ou residual). 12. ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários 

periciais. 13. CONSIGNO que os custos com a mencionada perícia devem 

ser suportados pela demandada, haja vista que a parte requerente é 

beneficiária da assistência judiciária. 14. Aliado a isso, a parte demandada 

dispõe de meios para custeio dos honorários periciais. 15. No ponto, 

oportuno o disposto no art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: “Art. 82. 

Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às 

partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no 

processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença 

final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no 

título.” 16. Desta feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao 

depósito dos honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) 

dias. 17. Desde já, em consonância com o disposto no § 4º, do art. 465 do 

CPC, AUTORIZO o levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor 

dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, 

devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o 

laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. 18. No mais, 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum 

de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, 

independentemente de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos 

imediatamente. 19. ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos 

como quesitos do Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. 

20. Cumpra-se. 21. Expeça-se o necessário. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 16 de abril de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001021-30.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

GUARACIABA LEONEL DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1001021-30.2019.8.11.0039. REQUERENTE: GUARACIABA LEONEL DE 

MELO REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER Vistos. 1. Considerando que 

amabs as partes informaram o desinteresse na audiência de conciliação, 

deixo de designar no presente feito. 2. Ademais, considerando que o 

presente feito pende de realização de perícia médica para avaliar a 

extensão do dano sofrido pela parte autora e foi devidamente nomeado 

independentemente de compromisso, o Dr. Marcelo Aparecido Delforno, - 

CRM/MT n° 8702, Cel: (65) 99642-6838 - a par disso, FIXO os seguintes 

pontos controvertidos: I) a ocorrência do sinistro automobilístico; II) se há 

invalidez permanente; III) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a invalidez permanente é 

total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau 

de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). 3. 

ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários periciais. 4. CONSIGNO 

que os custos com a mencionada perícia devem ser suportados pela 

demandada, haja vista que a parte requerente é beneficiária da 

assistência judiciária. 5. Aliado a isso, a parte demandada dispõe de meios 

para custeio dos honorários periciais. 6. No ponto, oportuno o disposto no 

art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: “Art. 82. Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.” 7. Desta 

feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito dos 

honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. 8. Desde já, 

em consonância com o disposto no § 4º, do art. 465 do CPC, AUTORIZO o 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários 

arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários. 9. No mais, INTIMEM-SE 

as partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no prazo de 05 

(cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum de 10 (dez) 

dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, independentemente 

de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos imediatamente. 10. 

ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como quesitos do 

Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. 11. Cumpra-se. 12. 

Expeça-se o necessário. São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de abril de 
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2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001021-30.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

GUARACIABA LEONEL DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1001021-30.2019.8.11.0039. REQUERENTE: GUARACIABA LEONEL DE 

MELO REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER Vistos. 1. Considerando que 

amabs as partes informaram o desinteresse na audiência de conciliação, 

deixo de designar no presente feito. 2. Ademais, considerando que o 

presente feito pende de realização de perícia médica para avaliar a 

extensão do dano sofrido pela parte autora e foi devidamente nomeado 

independentemente de compromisso, o Dr. Marcelo Aparecido Delforno, - 

CRM/MT n° 8702, Cel: (65) 99642-6838 - a par disso, FIXO os seguintes 

pontos controvertidos: I) a ocorrência do sinistro automobilístico; II) se há 

invalidez permanente; III) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a invalidez permanente é 

total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau 

de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). 3. 

ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários periciais. 4. CONSIGNO 

que os custos com a mencionada perícia devem ser suportados pela 

demandada, haja vista que a parte requerente é beneficiária da 

assistência judiciária. 5. Aliado a isso, a parte demandada dispõe de meios 

para custeio dos honorários periciais. 6. No ponto, oportuno o disposto no 

art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: “Art. 82. Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.” 7. Desta 

feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito dos 

honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. 8. Desde já, 

em consonância com o disposto no § 4º, do art. 465 do CPC, AUTORIZO o 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários 

arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários. 9. No mais, INTIMEM-SE 

as partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no prazo de 05 

(cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum de 10 (dez) 

dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, independentemente 

de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos imediatamente. 10. 

ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como quesitos do 

Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. 11. Cumpra-se. 12. 

Expeça-se o necessário. São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de abril de 

2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-181 AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

Processo Número: 1000473-68.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DELEGACIA DE POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS (AUTORIDADE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL DOUGLAS DE AGUIAR ESTRAMBEK (RÉU PRESO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINALDO SANCHES FELICIANO OAB - MT25458/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000473-68.2020.8.11.0039. AUTORIDADE: DELEGACIA DE POLICIA 

JUDICIÁRIA CIVIL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS RÉU PRESO: 

MICHAEL DOUGLAS DE AGUIAR ESTRAMBEK 1. Vistos. 2. Trata-se de 

Auto de Prisão em Flagrante, no qual figura como indiciado MICHAEL 

DOUGLAS DE AGUIAR ESTRAMBECK, detido em 15 de abril de 2020, pela 

prática, em tese, do delito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, com 

as implicações da Lei n.º 11.340/06. 3. Cabe consignar que, após a 

realização do procedimento policial, a r. Juíza, no mesmo dia da lavratura 

do auto flagrancial, ou seja, no dia de ontem, concedeu a liberdade 

provisória ao autuado, condicionada ao cumprimento da medida de 

afastamento da menor, numa distância de 200m. (duzentos metros), haja 

vista a natureza do crime, bem como de medidas cautelares, dentre elas o 

pagamento de fiança, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), (f. 36/37 – 

ID 3128505). 4. Por sua vez, face ao arbitramento da fiança, a defesa do 

requerente pleiteia a concessão de liberdade provisória do implicado com 

dispensa do pagamento de fiança, aduzindo que trabalha com diárias, 

percebendo uma renda de R$ 600,00 (seiscentos reais), e, em razão da 

segregação, se encontra impossibilitado de trabalhar, e, por conseguinte, 

de obter a importância necessária para pagamento, motivo pelo qual deve 

ser colocado em liberdade, por não possuir condições financeiras de 

arcar com a fiança arbitrada, (f. 46-50 – ID 31321403). 5. Instado a se 

manifestar o Ministério Público, opinou pelo indeferimento do pleito, 

mantendo-se o valor da fiança arbitrada (UID n. 31323117). 6. É o relatório. 

7. Decido. 8. Em que pese a manifestação ministerial, necessário trazer à 

baila a decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Junior, do Superior 

Tribunal de Justiça, no PExt. no Habeas Corpus nº 568.693/ES, a qual 

determinou “a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em 

favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória 

condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à 

privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em 

todo o território brasileiro”. 9. Ademais, em alinhamento com a situação de 

pandemia de Covid-19, bem como os termos da Recomendação CNJ nº 62, 

de 18 de março de 2020 e a jurisprudência consolidada da 5ª e 6ª Turmas 

do Superior Tribunal de Justiça, verificando que não há subsídios 

suficientes que atestem ter o autuado suporte financeiro para arcar com o 

valor estipulado pela Autoridade Policial, isento o flagrado do pagamento 

da contraprestação, porquanto se tivesse condições, certamente 

recolheria o valor estipulado, a fim de responder o processo em liberdade. 

10. Ante o exposto, nos termos do art. 310, III, c/c art. 319 e art. 321, 

todos do Código de Processo Penal, CONCEDO A LIBERDADE 

PROVISÓRIA ao autuado MICHAEL DOUGLAS DE AGUIAR ESTRAMBECK, 

vinculado à imposição das seguintes medidas cautelares anteriormente 

proferidas, que deverão ser cumpridas sob pena de IMEDIATA revogação 

da liberdade e decreto da prisão preventiva: a) Comparecimento a todos 

os atos processuais e policiais a que for intimado; b) Proibição de 

ausentar-se da Comarca em que reside por mais de oito dias, sem 

comunicar o juízo e/ou mudar-se sem atualizar o novo endereço, pois 

necessária para a investigação e/ou instrução; c) Não frequentar boates, 

bares, botequins, prostíbulos ou outros estabelecimentos congêneres; d) 

Não cometer novas infrações penais, sob pena de ter sua prisão 

preventiva decretada; e) DETERMINO que o atuado não se aproxime da 

menor em uma distância de 200 (duzentos) metros, na forma do art. 22, 

inciso III, alínea ‘a’ da Lei n.º 11.340/2006; 11. Ressalte-se ainda, que o 

descumprimento das medidas cautelares encimadas implicará na 

revogação do vertente benefício e Decretação Imediata Da Prisão 

Preventiva, circunstâncias estas que constarão do Alvará de Soltura, nos 

termos do artigo 282, § 4.º do CPP e Lei 12.403/2011. 12. SERVE A 

PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo o 

autuado não tiver que permanecer preso. 13. Comunique-se a autoridade 

policial. 14. Notifique-se o Ministério Público e a Defesa. 15. Cumpra-se 

com URGÊNCIA. São José dos Quatro Marcos-MT, 17 de abril de 2020. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000484-97.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO PROMINAS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000484-97.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:MARIA DE 

FATIMA FURTADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MERCIA VILMA DO 

CARMO POLO PASSIVO: INSTITUTO PROMINAS SERVICOS 
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EDUCACIONAIS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Sala Audiência Juizado Especial Cível Data: 10/06/2020 Hora: 

17:30 , no endereço: FÓRUM DES. JOÃO DA CUNHA CAVALCANTI, RUA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, VISTA ALEGRE, S JOSÉ Q MARCOS 

- MT - CEP: 78285-000 . 17 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Sapezal

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000201-54.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1000201-54.2020.8.11.0078. 

REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: ROBERTO 

APARECIDO DE OLIVEIRA BANCO DAYCOVAL S/A, por intermédio de 

advogado constituído, ajuizou a presente AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO em face de ROBERTO APARECIDO DE OLIVEIRA, ambos 

qualificados, pleiteando liminarmente a busca e apreensão do seguinte 

bem: MARCA FORD, MODELO KA 3P, CHASSI n. 9BFZK53A9DB442956, 

ANO DE FABRICAÇÃO 2012, MODELO 2013, COR PRETA, PLACA 

OBG-6460. Argumenta a parte autora que, diante da aquisição do veículo 

mencionado, com objetivo de quitar o débito, pactuou com requerido 

contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária. Ocorre que a 

parte requerida encontra-se inadimplente desde 07.09.2019, importando o 

débito das parcelas em aberto no valor de R$ 18.698,58 (dezoito mil, 

seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos). Não 

obstante as tentativas amigáveis solicitando a devolução do bem em troca 

da quitação do débito, a requerente não obteve a satisfação do seu 

direito, não restando outra alternativa senão o ajuizamento da ação. Com a 

inicial vieram os documentos de fls. 07/55. É o relato. Decido. Nos termos 

do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, tenho que 

o pedido liminar merece prosperar, eis que traz aos autos documentos que 

demonstram a probabilidade do direito deduzido, existindo prova da 

inadimplência (mora) da parte requerida por meio do instrumento de 

protesto de fl. 13. Encontra-se presente ainda o perigo grave justificador 

do deferimento da medida pleiteada, que se encontra representado pelo 

receio do requerido vender o veículo, vir a sofrer danos e até mesmo 

perecer. Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto 

jurídico quanto sob o aspecto fático, pois, nos termos do art. 296, do 

NCPC, a tutela provisória pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem, procedendo-se 

novamente a notificação extrajudicial. Por fim, entendo desnecessária a 

prestação de caução. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar, para imediata 

Busca e Apreensão do veículo MARCA FORD, MODELO KA 3P, CHASSI n. 

9BFZK53A9DB442956, ANO DE FABRICAÇÃO 2012, MODELO 2013, COR 

PRETA, PLACA OBG-6460, descrito no contrato de fls. 07/11. Deposite-o 

em mãos da pessoa a ser indicada pela parte autora, mediante termo de 

compromisso, lavrando-se auto circunstanciado sobre o estado de 

conservação do bem. Diante da manifestação da parte autora pelo 

desinteresse na realização de audiência de conciliação ou de mediação, 

deixo de designar audiência prevista no art. 334 do NCPC. No prazo de 05 

dias, a parte requerida poderá pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Cite-se a parte 

requerida para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias contados da execução da liminar, fazendo constar que a 

não apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sapezal/MT, 19 de fevereiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001424-76.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SEDENI LUCAS LOCKS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, 

APRESENTAR RÉPLICA NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000505-87.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEBERTH OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

HEBERTH OLIVEIRA DA SILVA - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA DECISÃO 

JUDICIAL VINCULADA A ESTE EXPEDIENTE.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 89543 Nr: 607-34.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILLA SAYURI MAMOSE HASHIMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORALICE GOMES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANE TERESINHA ERDTMANN - 

OAB:7.343

 Vistos etc.

Considerando a Resolução nº125/2010 do CNJ que dispõe sobre a Política 

Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no 

âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências;

Considerando a portaria nº 005/2018-NUPEMEC-PRES que instalou o 

Centro Judiciário de Conflitos e Cidadania - CEJUSC da Comarca de 

Sapezal em 30 de novembro de 2018;

Considerando o § 2º do art. 3º da lei 13.105/2015 (CPC/2015) estabelece 

que "o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos 

conflitos;

Considerando o § 3º, do mesmo artigo, dispõe que "a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros 

do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial";

Considerando art. 6º, do CPC/2015, impõe que "todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva";

Considerando o artigo 139 inciso V do CPC/2015, que preceitua a 

incumbência do juiz em "promover, a qualquer tempo, a autocomposição, 

preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais";

 DETERMINO a remessa do presente feito ao CEJUSC - Centro Judiciário de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca para realização de audiência, COM 

OBSERVÂNCIA DA INTIMAÇÃO REQUERIDA PELA PARTE RÉ.

Proceda o Senhor Gestor Judiciário em parceria com o Gestor do CEJUSC 

a designação da referida audiência, com a maior brevidade possível.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79251 Nr: 2492-54.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBDOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLLIANA PORTES SODEIRO - 

OAB:11.078

 DECISÃO

Considerando a citação editalícia do requerido e o transcurso do prazo 

para apresentação de defesa, nomeio, a advogada POLLIANA PORTES 

SODEIRO - OAB MT 11.078 para patrocínio da defesa do demandado, para 

fins de exercer o múnus de curador especial.

Apresentada defesa, vistas à DPE e, com o retorno, ao MPE.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79251 Nr: 2492-54.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBDOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLLIANA PORTES SODEIRO - 

OAB:11.078

 Intima-se a advogada nomeada nos autos para se manifestar quanto ao 

aceite ou não do encargo, nos termos da decisão de ref. 76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79356 Nr: 2597-31.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINA SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Indefiro o pedido retro, eis que a parte executada ainda não foi intimada.

Indique o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, novo endereço da 

executada.

Com a informação, expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79818 Nr: 195-40.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA CRYSTINA STOCO, FABRÍCIO 

ROCHA DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994 A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Em oposição ao alegado pela requerente à ref. 42, não houve a citação 

dos requeridos, conforme claramente certificado pelo Oficial de Justiça à 

ref. 36.

Desta forma, INDEFIRO o pedido de penhora online e determino a intimação 

da parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias, indique novo 

endereço dos executados.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 81611 Nr: 885-69.2015.811.0078

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARI ISABEL MAFISSONI, VILMAR JOSE PERINI, 

MARIZA FATIMA PERINI, MARINEIDE APARECIDA MAFISSONI, EDSON 

DIOSTI, MARINES MAFISSONI DIOSTI, IVAN ROBERTO MAFISSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR CURIONI, GILLIARD ANTONIO 

SCHEFFER, MARCIO JOSE DAL MORO MATHIAS, RODRIGO MARCELO 

SAPIAGINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MENDES NEITZKE - 

OAB:MT 8.234

 (...)destituo a empresa outrora nomeada e nomeio como perito judicial, 

independentemente de compromisso, o Sr. ALVANIR ARINO DOS 

SANTOS, com endereço profissional na Rua França, esquina com a Rua 

Polônia, Condomínio Residencial Santa Rosa, casa n. 15, Cuiabá/MT, 

telefone (65) 3626-2101, fixando o prazo de 90 (noventa) dias para 

entrega do laudo, contados a partir da data do depósito integral dos 

honorários periciais, os quais serão arcados pelos terceiros 

interessados.Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso, indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos (465, §1º, NCPC).Intime-se o 

“expert” para, em cinco dias, apresentar a proposta de honorários e 

currículo, com comprovação de especialização e contatos profissionais, 

em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais (art. 465, §2º, NCPC).Com a proposta, intime-se a 

parte autora para manifestação no prazo de cinco dias. Caso concordem 

com o valor, desde já, determino que a parte autora deposite o valor total 

da perícia.Efetuado o depósito integral, proceda-se à conclusão dos autos 

objetivando a designação da data, horário e local para início da produção 

da prova (art. 474, NCPC), como também para a transferência de 50% 

(cinquenta por cento) dos honorários em favor do perito judicial na conta 

bancária indicada (art. 465, § 4º, NCPC).Consigno que o perito deve 

assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das 

diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (art. 

466, § 2º, NCPC).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82615 Nr: 1262-40.2015.811.0078

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE SAPEZAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE TERESINHA ERDTMANN - 

OAB:7.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 DECISÃO

Tendo em vista a apresentação de recurso de apelação pela parte 

requerente, RECEBO-O e determino a intimação do apelado, por intermédio 

de seu advogado, para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82889 Nr: 1355-03.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE MONTEIRO DA SILVA ME, JORGE 

MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Confira-se excerto da decisão monocrática no AREsp Nº 763873 e REsp 
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nº 1522678: “(...) Neste contexto, acredito que o mesmo entendimento 

adotado para o Bacenjud, deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, 

porquanto, meios colocados a disposição dos credores para simplificar e 

agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.

(....)”.Por oportuno vale destacar o novel Diploma Processual Civil trouxe 

expresso, em seu artigo 6º, o princípio da cooperação, ao preconizar que 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, ou seja, o 

processo é o produto da atividade cooperativa triangular (entre o juiz e as 

partes).Importante ressaltar que a consulta aos meios eletrônicos 

(INFOJUD e RENAJUD) não induz violação ao direito de privacidade ou 

quebra de sigilo fiscal, uma vez que tais sistemas são de acesso restrito, 

utilizados para simples exame e apenas por magistrados e servidores por 

eles autorizados.Assim, DEFIRO o pedido do exequente de folhas retro, 

para que se proceda pesquisa junto ao INFOJUD, devendo ser 

colacionada ao feito as três últimas declarações de imposto de renda da 

parte executada.Com a juntada do referido documento, processe-se o 

presente feito em segredo de justiça e intime-se a parte exequente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestar e requerer o que for de direito, 

oportunidade em que poderá indicar bens à penhora.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82915 Nr: 1373-24.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A C COSTA & CIA LTDA - ME, CLEIDE 

RODRIGUES DA SILVA, AUGUSTO CESAR COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se a parte exequente para manifestar-se objetivamente em 15 

(quinze) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82916 Nr: 2846-45.2015.811.0078

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA RAQUEL SUZUKI 

TAMIOZZO, MAXIMILIANO KRAUSPENHAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Em que pese a alegação da parte autora na ref. 36, não há notícia nos 

autos de que a parte requerida fora devidamente intimada da sentença de 

ref. 32.

Assim, DETERMINO a intimação da parte requerida e após, não havendo 

manifestação, certifique-se o necessário e intime-se a requerente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82948 Nr: 1383-68.2015.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGÉLICA GALDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Tendo a parte demandada sido citada por edital e sido revel, impositiva sua 

intimação dos termos do cumprimento de sentença nos mesmos moldes, 

conforme preconizado no art. 513, §2º, inciso IV, do NCPC.

Assim, expeça-se o necessário para intimação editalícia da executada. 

Transcorrido sem manifestação o prazo de 30 (trinta) dias, remetam-se os 

autos à DPE.

Intimem-se. Cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83228 Nr: 1498-89.2015.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISON ROTTA, JOCELEIA SEVERINA ROSSETTO 

ROTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALIZZE MÓVEIS PLANEJADOS, NAPOLEAO 

HENRIQUE DA SILVA, GISLAINE LACHMANN ANDREJEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIAMARA CONCI DAL'MASO - 

OAB:MT 10.888, SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - OAB:MT 16.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR 

- OAB:12359/MT

 Intima-se a parte executada na pessoa de seu(a) advogado(a) do inteiro 

teor da r. Determinação de ref. 65, proferida no dia 13/04/2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85396 Nr: 2299-05.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA 

DISAL DE CONSÓRCIO S/C LTDA,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO BEZERRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Em oposição ao alegado pela exequente à ref. 72, foi procedida, tão 

somente, uma tentativa de citação da requerida, a qual, conforme certidão 

de ref. 67, restou frustrada.

Destarte, tratando-se a citação editalícia medida de excepcional, somente 

admissível quando esgotados os demais meios possíveis para que seja 

procedida pessoalmente, indefiro, por ora, o pedido retro.

Intime-se a exequente para, em 15 (quinze) dias, indicar novo endereço 

para citação da parte demandada, devendo a Secretaria, na hipótese de 

ser juntada a informação sobredita, expedir o necessário para 

cumprimento da diligência.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85826 Nr: 2438-54.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS PERES BITTENCOURT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO MARLIM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SANTANA NESTORIO - 

OAB:MT 18406-A, CHRISTINA DE ALMEIDA SOARES - OAB:2542, 

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO FRARE NETO - 

OAB:3.811/RO, RAFAEL SILVA COIMBRA - OAB:5311

 DECISÃO

Tendo em vista a apresentação de recurso de apelação pela parte 

requerida, RECEBO-O e determino a intimação do apelado, por intermédio 

de seu advogado, para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85899 Nr: 2469-74.2015.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: D. LUCHTENBERG & NOGUEIRA LTDA -ME (VECAM 

MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140055, ALINE DA CUNHA HERNANDES 

NEVES - OAB:430.358, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:22819, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17980A/MT, LUIZ 

CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 1.022 do NCPC, ACOLHO 

PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos pela parte autora, 

para o fim de fazer constar no comando sentencial o seguinte: “Tendo em 

vista o teor da decisão proferida nos embargos à execução, que 

reconheceu o cumprimento da obrigação contida na Cédula de Produto 

Rural nº 06/07, objeto da presente execução, em favor do credor 

originário, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 924, inciso 

III, do Código de Processo Civil.”, mantendo-se incólume a sentença 

objurgada nos demais termos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 86863 Nr: 2742-53.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDA APARECIDA MALACO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO ARAUJO SOUZA NETO 

- OAB:17557 A, RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - OAB:20590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Considerando que já houve julgamento dos embargos à execução, no qual 

foi parcialmente procedente apenas reduzir a multa aplicada ao INSS, 

determino a expedição do competente RPV em favor da exequente.

 Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito e expedição de alvará para liquidação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 78122 Nr: 2028-30.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILSON GARCIA DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se o exequente para que se manifeste objetivamente em 

prosseguimento no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, tornem os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 78176 Nr: 2059-50.2014.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON ROCHA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Tendo a parte demandada sido citada por edital e sido revel, impositiva sua 

intimação dos termos do cumprimento de sentença nos mesmos moldes, 

conforme preconizado no art. 513, §2º, inciso IV, do NCPC.

Assim, expeça-se o necessário para intimação editalícia da executada. 

Transcorrido sem manifestação o prazo de 30 (trinta) dias, remetam-se os 

autos à DPE.

Intimem-se. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 78513 Nr: 2197-17.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO JARDIM DRIEMEYER - 

OAB:7684/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA - OAB:24.911/O

 DECISÃO

Considerando o transcurso “in albis” para manifestação da causídica 

outrora nomeada, a destituo do encargo e, ao mesmo tempo, nomeio a 

Defensoria Pública desta Comarca, na pessoa de sua defensora, como 

curadora especial, devendo ser efetuada a intimação para ciência da 

nomeação, bem assim para apresentar resposta.

Apresentada defesa, vistas à parte exequente e, após, ao Ministério 

Público para manifestação.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 78526 Nr: 2203-24.2014.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIDIA MARIA DE NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 

17550, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se a parte autora para manifestar-se objetivamente em 15 (quinze) 

dias. Assinalo que, não havendo manifestação, remetam-se novamente os 

autos ao arquivo, mediante adoção das formalidades e anotações de 

praxe.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89543 Nr: 607-34.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILLA SAYURI MAMOSE HASHIMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORALICE GOMES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANE TERESINHA ERDTMANN - 

OAB:7.343

 Intimo as partes na pessoa de seus patronos para comparecerem a 

audiência de conciliação designada para o dia 09 de julho de 2020, às 

14h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 90413 Nr: 846-38.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRAM JOSE DUTRA e CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENZO GARCIA - OAB:338.008, 

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se a parte exequente para manifestar-se objetivamente em 15 

(quinze) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos
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 Cod. Proc.: 90683 Nr: 939-98.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARECIS MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, WELINGTON 

LOPES FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO DALL AGNOL, OSVALDO DALL 

AGNOL JÚNIOR, CASSIANO JACQUES DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Considerando o transcurso “in albis” do prazo para apresentação de 

defesa pelo executado citado por edital, Cassiano, remetam-se os autos à 

Defensoria Pública, a teor do disposto no art. 72, inciso II, do NCPC.

Sem prejuízo, antes de promover o levantamento do montante bloqueado 

nas contas da parte executada, imperiosa se afigura sua intimação. 

Assim, indefiro, por ora, o pedido retro e determino ao exequente que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, decline nos autos o novel endereço do 

executado, devendo a Secretaria Judicial, independente de nova 

conclusão do feito, expedir o necessário para intimação de Osvaldo Dall 

Agnol.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 90905 Nr: 991-94.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUNICE FERREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Trata-se de ação de reparação por danos morais e materiais proposta por 

CLEUNICE FERREIRA DA CRUZ em face do MUNICÍPIO DE SAPEZAL.

À ref. 23 foi proferida sentença improcedente, sendo que após a 

intimação a parte autora apresentou recurso de apelação.

Contudo, consoante certidão contida na referência 37, o recurso de 

apelação interposto é intempestivo.

Assim, considerando que, após a modificação trazida pelo NCPC, o juízo 

de admissibilidade é exercido pelo segundo grau, determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Apresentadas, remetam-se os autos ao E.TJMT.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 91673 Nr: 1202-33.2016.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVO DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE/MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOMGRÃO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - 

ME, JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:20720 B MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o pedido retro e, consequentemente, determino que sejam 

efetivadas pesquisas, por meio do Sistema INFOJUD, visando a 

identificação de eventual endereço da parte executada.

Concretizada a determinação supra e juntados aos autos seus resultados, 

sendo localizado novo endereço, expeça-se o necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 91991 Nr: 1288-04.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. LUCHTENBERG & NOGUEIRA LTDA -ME (VECAM 

MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO DALL AGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o pedido retro. Assim, determino a citação da parte executada pela 

via editalícia, com o prazo de 30 (trinta) dias, conforme preconiza o art. 

257, II, do NCPC.

Transcorrido o prazo “in albis”, nomeio, desde já, a Defensoria Pública 

desta Comarca, na pessoa de sua defensora, como curadora especial, 

devendo ser efetuada a intimação para ciência da nomeação, bem assim 

para apresentar resposta.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92865 Nr: 1585-11.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DE ALMEIDA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a informação constante à ref. 41 onde foi informado sobre 

a devolução da Carta Precatória bem como o pedido de suspensão do 

processo, intima-se a parte autora na pessoa de seu(a) advogado(a) a 

realizar o preparo da Carta Precatória expedida bem como enviá-la ao 

Juizo Deprecado e informar nos presentes autos a sua distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93424 Nr: 1887-40.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVO DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE/MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE STORCH ME, IVETE STORCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de petição da exequente pugnando pela expedição de Ofício ao 

Detran afim de se verificar a existência de veículos em nome do 

executado.

Considerando que o Judiciário possui a ferramenta de pesquisa eletrônica, 

RENAJUD, determino a realização de pesquisa junto ao sistema 

informatizado.

Com a juntada das informações, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar e requerer o que for de direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93662 Nr: 1987-92.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA & POZZOBOM LTDA - ME, ANDRÉ 

POZZOBOM, VICENCIA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se parte autora para se manifestar nos autos dentro do prazo legal 

quanto a juntada do AR ref. 44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95748 Nr: 2951-85.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVO DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE/MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA SUELI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o pedido retro e, consequentemente, determino que sejam 

efetivadas pesquisas, por meio do Sistema INFOJUD, visando a 

identificação de eventual endereço da parte executada.

Concretizada a determinação supra e juntados aos autos seus resultados, 

sendo localizado novo endereço, expeça-se o necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95767 Nr: 2966-54.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL, LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALBERTO DA CONCEIÇÃO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Em oposição ao alegado pela requerente à ref. 31 foi procedida, tão 

somente, uma tentativa de citação da requerida, a qual, conforme certidão 

de ref. 17, restou frustrada.

Destarte, tratando-se a citação editalícia medida de excepcional, somente 

admissível quando esgotados os demais meios possíveis para que seja 

procedida pessoalmente, indefiro, por ora, o pedido retro.

Intime-se a requerente para, em 15 (quinze) dias, indicar novo endereço 

para citação da parte demandada, devendo a Secretaria, na hipótese de 

ser juntada a informação sobredita, expedir o necessário para 

cumprimento da diligência.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96930 Nr: 139-36.2017.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLINSKI E COSTA WILLY LTDA ME, NELCIR 

JOÃO POLINSKI, ELENICE TEREZINHA COSTA WILLY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o pedido a pesquisa de endereços dos requeridos via INFOJUD.

Todavia, conforme extratos em anexo, foram encontrados os mesmos 

endereços declinados na inicial.

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 dias, dar 

prosseguimento ao feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 99349 Nr: 1365-76.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONILSON DA CRUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o pedido retro e, consequentemente, determino que sejam 

efetivadas pesquisas, por meio do Sistema INFOJUD, visando a 

identificação de eventual endereço da parte requerida.

Concretizada a determinação supra e juntados aos autos seus resultados, 

em localizando novo endereço, expeça-se o necessário.

 Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 99776 Nr: 1538-03.2017.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILTON JOSÉ SCHEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLETO WEBLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619, 

THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9418/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de pedido formulado pelo Embargante ILTON JOSÉ SCHEIN no 

qual requer que seja reconhecido por este juízo, excesso no valor 

cobrado relativa as custas processuais, sob argumento de que se trata de 

custas finais ou subsidiariamente requer a realização de novo cálculo 

baseado nos gastos obtidos com os atos processuais praticados no 

decorrer do processo.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte embargante requereu a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita em sua petição inicial, o que 

foi indeferido, sendo determinada a intimação para o recolhimento das 

custas iniciais.

Com o decurso do prazo sem a realização do pagamento, o feito foi extinto 

sem resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento das referidas 

custas processuais.

Pois bem.

Considerando que o não recolhimento das custas iniciais, enseja no 

cancelamento da distribuição da ação, reconsidero a decisão 

anteriormente proferida e afasto a condenação da parte autora em custas 

e despesas processuais.

Neste sentido:

 RECURSO DE APELAÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO - INÉRCIA NA 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA E NÃO RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CONDENAÇÃO DA 

AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - 

IMPOSSIBILIDADE. Nos casos em que a extinção do processo e o 

cancelamento da distribuição se dão em razão da inércia da parte em 

promover o recolhimento das custas processuais, é incabível, por ilógica, 

a sua condenação ao pagamento das custas processuais. (Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais TJ-MG - Apelação Cível: AC 10000181435090001 

MG, Relator: Versiani Penna, julgado em 11/04/2019, publicado em 

16/04/2019).

Assim nada sendo requerido no prazo de 15 dias, arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 101735 Nr: 2521-02.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO BERNARDO DA SILVA - ME, JULIANO 

BERNARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:5200, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13994-A, FABIANNY CALMON RAFAEL - OAB:21897/O, 

FERNANDA NASCIMENTO - OAB:13953-MS, NATALIA HONOSTORIO DE 

REZENDE - OAB:13714-MS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o pedido retro e, consequentemente, determino que sejam 

efetivadas pesquisas, por meio do Sistema INFOJUD, visando a 

identificação de eventual endereço da parte executada.

Concretizada a determinação supra e juntados aos autos seus resultados, 

sendo localizado novo endereço, expeça-se o necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 102141 Nr: 2677-87.2017.811.0078

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA JUDITE DA SILVA ROBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DUARTE DE ARAUJO - 

OAB:25807/O, MARIA CECILIA ALVES DA CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Em atenção à certidão de ref. 42, mister elucidar que inexistem valores 

vinculados a este processo, visto não ter sido realizado qualquer depósito 

judicial ou bloqueio, pelo que deve ser expedido alvará nos termos 

consignados em sentença, constando-se os dados informados à ref. 16, a 

fim de que a autora promova o saque junto à instituição bancária.

Após, nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos, 

mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 105237 Nr: 4223-80.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA LONDRINA LTDA, HORÁCIO 

CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Penna Souza - 

OAB:21092, ANTONIO CARLOS SILVA PANTOJA - OAB:5441, Antônio 

Carlos Silva Pantoja Júnior - OAB:14483, Bianca Puty Pantoja - 

OAB:23219, Sigrid Lobo de Sá - OAB:17328

 DECISÃO

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial.

Promovida a citação da executada, esta opôs embargos à execução nos 

próprios autos.

Desse modo, determino o desentranhamento da petição de ref. 25 e sua 

posterior distribuição no sistema Apolo como Embargos à Execução, que 

tramitará por dependência a estes autos.

Após, determino a intimação do embargante, nos termos dos artigos 320 e 

321 do NCPC,por intermédio do advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial a fim de comprovar a real impossibilidade de arcar 

com as custas do processo, devendo ser juntada aos autos declaração 

de imposto de renda, certidão do órgão de trânsito que demonstre a 

existência/inexistência de veículos em nome do promovente da ação ou 

outro documento que comprove a hipossuficiência financeira da parte 

embargante, sob pena de extinção.

 Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e retornem conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 109964 Nr: 2054-86.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODELCIO ARTUR PANNEBECKER, FLAVIANE RAMALHO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILCE APARECIDA PALUDO GIONGO, ONEI 

EDIO GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO DOS 

SANTOS - OAB:9189, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A 

MT, JOSE MARCIO MARQUIORETO - OAB:14021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:MT 14.687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16990/O

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 1.022 do NCPC, REJEITO os 

Embargos de Declaração opostos pela parte exequente, mantendo-se 

incólume a decisão objurgada.

Assim, prossiga-se no cumprimento da decisão outrora exarada, em todos 

os seus termos, suspendendo-se, na sequência, o curso da presente 

demanda.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 110567 Nr: 2396-97.2018.811.0078

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR EUCLIDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON STEFAN DOS SANTOS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Ante o teor da certidão retro, bem assim tendo em vista que a 

autocomposição pode ser efetivada em qualquer fase do processo, 

dispenso a audiência de conciliação e determino que se proceda a citação 

do demandado, observando-se a unidade prisional em que está 

segregado, devendo ser expedida carta precatória à Comarca respectiva.

Assinalo, por oportuno, que, sendo informado pelo requerido a 

impossibilidade em contratar advogado particular ou transcorrendo sem 

manifestação o prazo legal para apresentação de defesa, remetam-se os 

autos à Defensoria Pública, a teor do disposto no art. 72, inciso II, do 

NCPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 110636 Nr: 2433-27.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO AMAZONAS S/A, JDC 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A, GERALDO 

DEMETRIO FACCIO, LARIETE TEREZINHA MATTJIE, GRÃOPLAST 

INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - 

OAB:135506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA FLUMIAN PIRES DE 

SALES - OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES 

- OAB:5911-B/MT, TIAGO MACIEL BORGES - OAB:12.997-E MT, TIAGO 

MACIEL BORGES - OAB:20640-MT

 DESPACHO

Do compulso dos autos, verifico que a finalidade da missiva é a avaliação 

e posterior realização de hasta pública do imóvel matriculado sob o nº 176, 

do CRI de Sapezal/MT.

Verifico, também, a similitude entre esta precatória e a missiva de código 

107896, posto que, além da finalidade de ambas ser a mesma, há 

controvérsia sobre os limites em que a área de matrícula n. 176 está 

situada.

Assim, defiro o pedido de ref. 39 e, considerando que na indigitada 

missiva foi nomeado perito agrimensor, determino que se aguarde a 

realização da prova pericial naqueles autos para posterior traslado do 

laudo respectivo a este feito, abrindo-se, na sequência, vistas às partes e 

aos terceiros interessados.

Sem prejuízo, oficie-se ao Juízo de Origem informando o andamento da 

missiva.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 110716 Nr: 2472-24.2018.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONEI EDIO GIONGO, DILCE APARECIDA PALUDO 

GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELCIO ARTUR PANNEBECKER, FLAVIANE 

RAMALHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687, MAURO ROSALINO BREDA - OAB:MT 14.687, MICHELL 
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ANTONIO BREDA - OAB:16990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529/A MT, JOSE MARCIO MARQUIORETO - OAB:14021

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 1.022 do NCPC, REJEITO os 

Embargos de Declaração opostos pela parte embargada, mantendo-se 

incólume a decisão objurgada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 111967 Nr: 3214-49.2018.811.0078

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÓLIDA INSUMOS E IMPLEMENTOS 

AGRÍCOLAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARDEN ELVIS FERNANDS 

TORTORELLI - OAB:4313

 DESPACHO

Defiro o pedido e, por conseguinte, determino à Secretaria Judicial que 

promova citação do Administrador Judicial através dos patronos 

constituídos na Recuperação Judicial em apenso.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 124663 Nr: 387-94.2020.811.0078

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVO DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE/MT- SICREDI, DILCE APARECIDA PALUDO 

GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ONEI EDIO GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Ante o pagamento das custas e taxas de distribuição, recebo a exordial.

Apense-se o presente ao feito de n. 2652-74.2017.811.0078.

Cite-se o Espólio de Edio Giongo, por intermédio da inventariante Dilce 

Aparecida Paludo Giongo, e os herdeiros para manifestação em 15 

(quinze) dias, devendo a diligência ser efetivada através dos patronos 

constituídos no processo de inventário.

Apresentada manifestação ou transcorrido sem manifestação o prazo 

suso, tornem os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 90654 Nr: 935-61.2016.811.0078

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RBB, EVDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Nos termos do artigo 351 do NCPC, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 dias, apresentar, caso queira, impugnação à contestação no prazo 

legal.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 101830 Nr: 2563-51.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO AFONSO VOGT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAL ARMAZENS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730, POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM - OAB:19912/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Compulsando os autos, verifico que a até a presente data a requerida 

AMAL ARMAZENS GERAIS LTDA não foi devidamente citada, sendo que, 

no bojo da petição de ref. 43, a requerente postulou pela consulta do 

endereço da demandada por este Juízo.

Assim, procede-se, nesta oportunidade, a consulta através do Sistema 

Infojud.

Concretizada a determinação supra, observa-se que o endereço 

encontrado é o mesmo declinado na inicial.

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 dias, dar 

prosseguimento ao feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 111450 Nr: 2908-80.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA - OAB:24.911/O

 Ante o exposto, e sem maiores digressões acolho a preliminar arguida e, 

via de consequência, CHAMO O FEITO À ORDEM para tornar sem efeito a 

citação editalícia realizada.Intime-se a exequente para informar endereço 

do executado, no prazo de 15 (quinze) dias. Com a chegada das 

informações, expeça-se o necessário.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113495 Nr: 4143-82.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL COMÉRCIO DE GÁS GLP LTDA - ME, 

DULCENA GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para requerer o que de direito no prazo de 10 dez 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 108087 Nr: 794-71.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMÁCIA DE DESCONTOS LTDA - EPP, EDER 

RUBENS ELEUTERIO DA SILVA, JAIRO BACKES SEIDEL, SORAIA AY 

MORÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada 

por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA 

AMAZÔNIA- SICOOB CREDISUL em face de FARMÁCIA DE DESCONTOS 

LTDA-EPP, EDER RUBENS ELEUTERIO DA SILVA, SORAIA AYMORÉ E 

JAIRO BACKES SEIDEL, todos devidamente qualificados nos autos.

Após o regular trâmite processual, sobreveio manifestação da parte 

autora, afirmando ter entabulado acordo em face do executado JAIRO 

BACKES SEIDEL, visando pôr fim à demanda relativa a este executado 

(ref. 33).
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 É O RELATÓRIO.

DECIDO.

 Considerando que as partes são capazes, assim como que a composição 

foi subscrita por procuradores com poderes expressos para transigir, 

bem como que o objeto do pacto é lícito, possível e determinado, tendo 

sido observada forma prescrita ou não defesa em Lei (art. 104, do CC), 

afigura-se imperiosa a homologação do acordo.

Assim, tendo em vista a aparente regularidade das cláusulas e registrado 

que se tratam de direitos disponíveis, HOMOLOGO a transação de ref. 33 

relativa ao executado JAIRO BACKES SEIDEL para que surta os efeitos 

jurídicos e legais.

 Salienta-se que a execução prosseguirá em face dos demais 

executados, devendo ser retirado do polo passivo apenas o Sr. JAIRO 

BACKES SEIDEL.

Atualize-se o valor do débito conforme informado na ref. 44.

Após, intime-se o exequente em termos de prosseguimento, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 110388 Nr: 2300-82.2018.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:17561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS DUARTE DE ARAUJO - 

OAB:25807/0

 ANTE O EXPOSTO, com base no art. 487, inciso I do NCPC, julgo 

procedentes os pedidos e decreto o divórcio de FRANCISCA LUCIANA DE 

SOUSA ARAUJO e JOSÉ AMILTON DE ARAÚJO, fazendo cessar todos os 

deveres inerentes ao casamento.Em atenção ao princípio da causalidade, 

condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais e 

neste momento DEFIRO a gratuidade da justiça postulada, ficando as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência sob condição suspensiva de 

exigibilidade, e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário (art. 98, §3º, do CPC).Expeça-se o respectivo mandado de 

averbação ao Cartório de Registro Civil competente.Ciência ao Ministério 

Público.Após, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 114945 Nr: 5001-16.2018.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HT DE MORAES CIA LTDA ME, HÉLIO THOMÉ 

DE MORAES, WANDERLETE GUIMARÃES DE SOUZA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, sabe-se que os aclaratórios são ferramentas processuais 

ofertadas às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura 

ou omissa (artigo 1.022 do NCPC), no sentido de aclará-la ou integrá-la a 

realidade dos autos, evitando que pontos imprescindíveis ao deslinde 

restem negligenciados. Sendo assim, tem-se que os aclaratórios não se 

prestam, como via processual, para rediscussão do mérito da causa, 

podendo ser admitido o caráter infringente, excepcionalmente, nas 

hipóteses em que a modificação se impõe para sanar os vícios elencados 

no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, 

contradição ou omissão. No caso em tela, a parte autora requereu a 

extinção do feito pelo pagamento integral do débito, de modo que a 

sentença proferida nos autos não apresenta qualquer vício. Nesse 

contexto, os embargos de declaração objetivam, exclusivamente, rever 

decisões que apresentam falhas ou vícios, como obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material, a fim de garantir a harmonia lógica, 

inteireza e a clareza da decisão embargada, não sendo meio hábil ao 

reexame do julgado, de modo que, não verificada qualquer das situações 

retromencionadas, a sua rejeição é medida que se impõe. ANTE O 

EXPOSTO, com fundamento no art. 1.022 do NCPC, REJEITO os Embargos 

de Declaração opostos pela parte autora, mantendo-se incólume a 

sentença prolatada à ref. 09. Aguarde-se o prazo recursal e cumpra-se 

as demais deliberações da sentença. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93502 Nr: 1920-30.2016.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO FERNANDO SCHAEDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFRE SEGUROS GERAIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262 MT, FABIO VALENTE - OAB:MT/8.116-B, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18318/B, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

OAB:4207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Keila Christian Zanatta 

Manangão Rodrigues - OAB:

 “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão da parte autora para 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 195.182,51 (cento e 

noventa e cinco mil cento e oitenta e dois reais e cinquenta e um 

centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC contados a partir da data 

do sinistro e com juros de mora de 1% a.m., contados a partir da citação e 

o faço, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a teor do que dispõe o art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Esclareço, por oportuno, que 

permanecem inalterados os demais comandos sentenciais.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108073 Nr: 785-12.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIRO DE SOUZA - OAB:132033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para requerer o que de direito dentro do prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 37625 Nr: 2351-11.2009.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Fernando Tavares da 

Silva - OAB:21446

 Ante o exposto, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA a Romilda do 

Amaral, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares 

diversas da prisão (art. 319, do CPP): 1- Comparecimento bimensal no 

juízo para informar e justificar suas atividades;2- Manter o comprovante de 

residência atualizado, da mesma forma o número de telefone para contato, 

perante este juízo;3- Comparecimento a todos os atos do processo 

quando for devidamente intimada;4 - Proibição de cometer novos ilícitos 

penais.Cientifique-se a acusada de que o descumprimento das medidas 

impostas poderá acarretar, dentre outras consequências, a DECRETAÇÃO 

DA PRISÃO PREVENTIVA, conforme preceitua o art. 282, §4º do 

CPP.Expeça-se alvará de soltura em favor da acusada, devendo ser 

colocada em liberdade se por outro motivo não deva permanecer 

presa.Por fim, verifico que a acusada não foi citada pessoalmente para 

oferecer resposta à acusação. Assim sendo, expeça-se mandado de 

citação, devendo ser cumprido no momento da soltura da denunciada. 

Ciência ao MPE e à defesa.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 79963 Nr: 272-49.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FRANCISCA DA SILVA FILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO,

Intima-se a parte autora para se manifestar nos autos quanto o retorno do 

AR, dentro do praz o legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84827 Nr: 2104-20.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASEI & BASEI LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SWA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO ARAUJO SOUZA NETO 

- OAB:17557 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO,

Intima-se a parte interessada para requerer o que entender de direito no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento dos autos sem 

resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88379 Nr: 299-95.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIA SCHNEIDER PANZENHANGEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO ARAUJO SOUZA NETO 

- OAB:17557 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora da decisão proferida nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 105146 Nr: 4193-45.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMINO SARTORETTO, ABIGAIL MARIA DE 

OLIVEIRA, JACKELINE VIEIRA SANTOS MANGANARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALU SASSAKI - 

OAB:MT/13.367-E, KATIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:MT/13.451, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 1.022 do NCPC, ACOLHO 

PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos pela parte requerida, 

para fim de fazer constar o seguinte na decisão de ref. 57:“Vistos 

etc.INDEFIRO o pedido de suspensão do feito, pleiteado pela requerida 

Jackeline, tendo em vista que a suspensão do Recurso Extraordinário 

636.886/AL, deve restringir-se a ações que busquem o ressarcimento ao 

erário por TÍTULO de Tribunal de Contas, o que não é o caso dos autos, 

sendo seu indeferimento medida que se impõe.INDEFIRO também o pedido 

de desbloqueio dos valores realizados sob a conta bancária da requerida, 

eis que não restou comprovada que tais valores se referem aos 

vencimentos percebidos no mês de fevereiro. Já em relação a restrição 

sob o veículo, o pedido também merece indeferimento, já que tal medida foi 

necessária para cumprimento da medida liminar concedida. ”Esclareço, por 

oportuno, que permanecem inalterados os demais comandos 

decisórios.Aguarde-se o prazo recursal e cumpra-se as demais 

deliberações da decisão.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001804-98.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR CARLOS BRUN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ OAB - MT12642-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PERRI BRUNETTA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

JOSÉ FRANCISCO DOTTO (TERCEIRO INTERESSADO)

CARLOS ALBERTO CAPELETTI (TERCEIRO INTERESSADO)

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO OAB - MT0007691A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL DECISÃO Processo: 1001804-98.2019.8.11.0046. EXEQUENTE: 

GILMAR CARLOS BRUN EXECUTADO: WILSON ROBERTO PERRI 

BRUNETTA Em análise ao petitório retro, em que o exequente pugna pela 

citação/intimação de terceiro por hora certa, entendo que merece 

deferimento, conforme a seguir será demonstrado. No caso em apreço, 

dispõe o artigo 252 do CPC: Art. 252. “Quando, por 2 (duas) vezes, o 

oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou 

residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, 

intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de 

que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que 

designar.” Dessa maneira, considerando o teor da certidão lavrada pelo 

Oficial de Justiça, bem assim tendo em vista a necessidade de efetivação 

da diligência com a maior brevidade possível, DEFIRO o pedido retro, 

autorizando a intimação de Carlos Alberto Capeletti por hora certa, 

devendo, com urgência, ser expedido o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 17 de abril de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS 

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000903-34.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ECHER (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ECHER OAB - MT12274/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA DO ESTADO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora para manifestar-se no prazo legal, da juntada de 

Id 31131608.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000406-54.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DATACON CONSULTORIA E CONTABILIDADE EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JARDIM DRIEMEYER OAB - MT7684-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO JUSTO DA SILVA (EXECUTADO)

FERNANDO JUSTO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

Intima-se o autor para manifestar-se, no prazo legal, acerca da juntada de 

Id. 31116748

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-97.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 
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(ADVOGADO(A))

 

Intima-se o autor para manifestar-se no prazo legal da juntada de Id. 

31081858

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-63.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SOUTO & BASSETO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA OAB - MT24949/O 

(ADVOGADO(A))

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO VALMOR LAZZAROTTO (REQUERIDO)

MAIARA LAZZAROTTO (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 06/07/2020 15:30 , na sala de Conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-78.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SOUTO & BASSETO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA OAB - MT24949/O 

(ADVOGADO(A))

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAYANNE LANCE CARDOSO (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 06/07/2020 15:00 , na sala de Conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000571-33.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON MONTEIRO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA OAB - MT24949/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMOS AUTOMOVEIS EIRELI - ME (REU)

GENERALCAR VEICULOS EIRELI - ME (REU)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 06/07/2020 16:00 , na sala de Conciliação.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-18.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SOUTO & BASSETO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA OAB - MT24949/O 

(ADVOGADO(A))

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BRUNETTA (ESPÓLIO)

EGMAR IVO FRANCISCO PERRI BRUNETTA (INTERESSADO)

APARECIDA PERRI BRUNETTA (INVENTARIANTE)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 06/07/2020 16:30 , na sala de Conciliação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-63.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SOUTO & BASSETO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA OAB - MT24949/O 

(ADVOGADO(A))

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO VALMOR LAZZAROTTO (REQUERIDO)

MAIARA LAZZAROTTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000569-63.2020.8.11.0078. REQUERENTE: SOUTO & BASSETO LTDA - 

ME REQUERIDO: ANGELO VALMOR LAZZAROTTO, MAIARA 

LAZZAROTTO Recebo a inicial e designo audiência de conciliação para o 

dia 06 de julho de 2020, às 15h30min. Caso não haja acordo, a parte 

requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que 

se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sapezal/MT, 15 

de abril de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-78.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SOUTO & BASSETO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA OAB - MT24949/O 

(ADVOGADO(A))

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAYANNE LANCE CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000568-78.2020.8.11.0078. REQUERENTE: SOUTO & BASSETO LTDA - 

ME REQUERIDO: LAYANNE LANCE CARDOSO Recebo a inicial e designo 

audiência de conciliação para o dia 06 de julho de 2020, às 15h00min. 

Caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento 

do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O 

prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sapezal/MT, 15 de abril de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000571-33.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON MONTEIRO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA OAB - MT24949/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMOS AUTOMOVEIS EIRELI - ME (REU)

GENERALCAR VEICULOS EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000571-33.2020.8.11.0078. AUTOR: AILTON MONTEIRO DIAS REU: 

PRIMOS AUTOMOVEIS EIRELI - ME, GENERALCAR VEICULOS EIRELI - ME 

Recebo a inicial e designo audiência de conciliação para o dia 06 de julho 
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de 2020, às 16h00min. Caso não haja acordo, a parte requerida tem o 

prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sapezal/MT, 15 de abril de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-18.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SOUTO & BASSETO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA OAB - MT24949/O 

(ADVOGADO(A))

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BRUNETTA (ESPÓLIO)

EGMAR IVO FRANCISCO PERRI BRUNETTA (INTERESSADO)

APARECIDA PERRI BRUNETTA (INVENTARIANTE)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000572-18.2020.8.11.0078. REQUERENTE: SOUTO & BASSETO LTDA - 

ME ESPÓLIO: ANTONIO BRUNETTA INVENTARIANTE: APARECIDA PERRI 

BRUNETTA INTERESSADO: EGMAR IVO FRANCISCO PERRI BRUNETTA 

Recebo a inicial e designo audiência de conciliação para o dia 06 de julho 

de 2020, às 16h30min. Caso não haja acordo, a parte requerida tem o 

prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sapezal/MT, 15 de abril de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Diretoria do Fórum

Portaria

* A Portaria n. 014/2020/DF completa, que estabelece a escala de plantão 

relativa ao mês de maio/2020, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-179 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI

Processo Número: 1000228-86.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. D. J. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. (REU)

T. S. L. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

P. J. C. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000228-86.2020.8.11.0094. AUTOR(A): 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REU: TIAGO SILVA LACERDA, RAQUEL ARAUJO DIAS Vistos. Diante da 

certidão constante do ID 31157784, bem como considerando a ausência 

do núcleo da Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio o advogado Dr. 

Geraldino Viana da Silva, para atuar na defesa da acusada Raquel. Por 

oportuno, intime-se o advogado ora nomeado, para as providências que 

entender necessárias. Certifique-se, acerca da apresentação de resposta 

à acusação, pelo acusado Tiago Silva Lacerda. Em sendo negativa, 

considerando que informou possuir advogada constituída, intime-o para 

que indique, no ato de sua intimação, o nome e endereço de sua 

defensora, bem como, caso não mais possua advogada, se deseja a 

nomeação de advogado dativo. Sem prejuízo, do cumprimento das 

determinações acima, visando a celeridade processual, desde já estendo 

a nomeação do advogado Dr. Geraldino Viana da Silva, para também 

exercer a defesa do acusado Tiago, desde que não seja conflitante com a 

defesa da acusada Raquel. Deixo para arbitrar os honorários 

advocatícios, por ocasião da sentença. Sirva cópia da presente decisão 

como mandado, carta precatória e ofício. Considerando a excepcional 

situação referente ao Corona Vírus, como bem delimitado na Portaria 

Conjunta 249/2020 e 247/2020, a intimação desta decisão poderá se dar 

pelo Diretor do Presídio, com cópia deste arquivo eletrônico enviado ao 

e-mail daquela penitenciária. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público 

Estadual. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000173-72.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. D. J. (REQUERENTE)

D. P. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. M. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000173-72.2019.8.11.0094. 

REQUERENTE: DOUGLAS MARTIN DE JESUS, DANIELA PEREIRA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: PATRICIA MATOS LACERDA Vistos. Defiro o 

postulado no ID 31252276. Arbitro os honorários advocatícios ao 

advogado nomeado ID19941726, no valor de 3 URH, tendo em vista que a 

presente ação ainda não teve decisão terminativa, pendendo os autos de 

tramitação. Expeçam-se certidão de honorários em favor do causídico. 

Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Cumpra-se. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000505-39.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO AMAZONAS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Impu ls i on a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000505-39.2019.8.11.0094; Valor causa: R$ 998,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PETIÇÃO CÍVEL (241)/[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para impugnar à 

Contestação apresentada (ID. 31288573), no prazo legal. TABAPORÃ, 16 

de abril de 2020 Assinado Digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: Rua Carlos Roberto 

Platero, s/n, Qd 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 

TELEFONE: (66) 35571116

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000150-29.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. D. C. D. D. F. (REQUERENTE)

F. D. D. F. (REQUERENTE)

M. L. D. S. D. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO(A))
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AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO REZENDE BATISTA OAB - SP79625 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. D. D. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

F. N. -. M. D. F. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

M. D. T. (TERCEIRO INTERESSADO)

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000150-29.2019.8.11.0094. 

REQUERENTE: MARISA LETICIA DE SOUZA DIAS DE FREITAS, FREDERICO 

DIAS DE FREITAS, LEONARDO VICTOR DE CARVALHO DIAS DE FREITAS 

REQUERIDO: FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS Vistos, Trata-se de 

ação de abertura e processamento de inventário em decorrência do 

falecimento de Francisco Assis Dias de Freitas, sendo nomeado a 

requerente Marisa Letícia de Souza Dias de Freitas, como inventariante. A 

inventariante apresentou as primeiras declarações, sendo que as 

fazendas, bem os herdeiros maiores, se insurgiram quanto ao teor contido 

nas declarações. Deste modo, passo a analisar os pedidos contidos nos 

autos. Defiro os pedidos contidos no ID 22961733 e ID 23004773. 

Determino, que sejam realizadas buscas nos sistemas BACENJUD, 

RENAJUD e INFOJUD, visando o levantamento de eventuais bens e ativos 

financeiros em nome de Francisco Assis de Freitas, na data do óbito, ID 

22961733. Oficiem-se ao INDEA/MT - Instituto de Defesa Agropecuário do 

Estado de Mato Grosso para que, no prazo de 10 (dez) dias, encaminhe a 

este juízo relatórios ou históricos de vacinação de semoventes (gado), 

dos últimos 15 (quinze) anos, em nome do “de cujus” – Francisco Assis 

Dias Freitas, bem como a SUSEP- Superintendência de Seguros Privados 

para, no prazo de 10 (dez) dias, informar nos autos a EXISTÊNCIA ou NÃO 

de APÓLICE DE SEGUROS em nome do “de cujus” Francisco Assis Dias de 

Freitas à época do seu falecimento, ID 23004773. Do mesmo modo, 

intime-se a inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste 

nos termos requeridos no item 2, da petição do ID 23004773, bem como 

acerca do teor do petitório do ID 23325539. Intimem-se os 

requerentes/interessados, para que tomem as providências indicadas na 

manifestação da Fazenda Pública Estadual, contida no ID 24192867. 

Intime-se a inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste 

acerca do teor contido na manifestação da Fazenda Pública Municipal, ID 

24750709. Diante da manifestação da Fazenda Pública Federal contida no 

ID 25190202, oficie-se novamente informando o número do CPF dos 

herdeiros FREDERICO DIAS DE FREITAS e LEONARDO VICTOR DE 

CARVALHO DIAS DE FREITAS, tendo em vista que restou prejudicada a 

manifestação da UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) quanto aos herdeiros, por 

ausência de informações relativas ao CPF destes. Lado outro, levando em 

consideração, o exaurimento da dilação de prazo pretendido pela 

inventariante no ID 22621035 intime-a para, no prazo de 10 (dez) dias, 

carrear nova documentação dos imóveis indicados nas primeiras 

declarações, conforme também requerido pelo herdeiro Leonardo Victor 

de Carvalho Dias de Freitas ID 23004773. Outrossim, considerando que foi 

facultado a inventariante o pagamento das custas e despesas 

processuais em 06 (seis) parcelas e diante do decurso do prazo, intime-a 

para que comprove nos autos o pagamento das custas e despesas 

processuais, eis que somente foi comprovado o pagamento da primeira 

parcela ID 22387272. Ademais, o valor atribuído a causa esta muito aquém 

do devido, já que o valor total dos bens a inventariar (provisoriamente) 

corresponde o importe de R$ 14.130,900,00 ( quatorze milhões, cento e 

trinta mil e novecentos reais) ID 22621035. Contudo, a Fazenda Pública 

Municipal se insurgiu acerca de determinadas questões apontadas nas 

primeiras declarações, o que impossibilita neste momento aferir o valor 

real dos bens. Entretanto, é certo que a inventariante deverá proceder 

com a readequação do valor da causa recolhendo o valor remanescente, 

assim que for aferido o valor definitivo dos bens, ficando desde já ciente 

disso. Quanto ao postulado pela inventariante no ID 31019640, colha-se o 

parecer ministerial, por se tratar de ação que envolve interesse de 

incapaz, nos termos do inc. II, art. 178 do CPC. Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público Estadual. Expeçam-se o necessário. Cumpra-se. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000150-29.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. D. C. D. D. F. (REQUERENTE)

F. D. D. F. (REQUERENTE)

M. L. D. S. D. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO(A))

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO REZENDE BATISTA OAB - SP79625 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. D. D. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

F. N. -. M. D. F. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

M. D. T. (TERCEIRO INTERESSADO)

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000150-29.2019.8.11.0094. 

REQUERENTE: MARISA LETICIA DE SOUZA DIAS DE FREITAS, FREDERICO 

DIAS DE FREITAS, LEONARDO VICTOR DE CARVALHO DIAS DE FREITAS 

REQUERIDO: FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS Vistos, Trata-se de 

ação de abertura e processamento de inventário em decorrência do 

falecimento de Francisco Assis Dias de Freitas, sendo nomeado a 

requerente Marisa Letícia de Souza Dias de Freitas, como inventariante. A 

inventariante apresentou as primeiras declarações, sendo que as 

fazendas, bem os herdeiros maiores, se insurgiram quanto ao teor contido 

nas declarações. Deste modo, passo a analisar os pedidos contidos nos 

autos. Defiro os pedidos contidos no ID 22961733 e ID 23004773. 

Determino, que sejam realizadas buscas nos sistemas BACENJUD, 

RENAJUD e INFOJUD, visando o levantamento de eventuais bens e ativos 

financeiros em nome de Francisco Assis de Freitas, na data do óbito, ID 

22961733. Oficiem-se ao INDEA/MT - Instituto de Defesa Agropecuário do 

Estado de Mato Grosso para que, no prazo de 10 (dez) dias, encaminhe a 

este juízo relatórios ou históricos de vacinação de semoventes (gado), 

dos últimos 15 (quinze) anos, em nome do “de cujus” – Francisco Assis 

Dias Freitas, bem como a SUSEP- Superintendência de Seguros Privados 

para, no prazo de 10 (dez) dias, informar nos autos a EXISTÊNCIA ou NÃO 

de APÓLICE DE SEGUROS em nome do “de cujus” Francisco Assis Dias de 

Freitas à época do seu falecimento, ID 23004773. Do mesmo modo, 

intime-se a inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste 

nos termos requeridos no item 2, da petição do ID 23004773, bem como 

acerca do teor do petitório do ID 23325539. Intimem-se os 

requerentes/interessados, para que tomem as providências indicadas na 

manifestação da Fazenda Pública Estadual, contida no ID 24192867. 

Intime-se a inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste 

acerca do teor contido na manifestação da Fazenda Pública Municipal, ID 

24750709. Diante da manifestação da Fazenda Pública Federal contida no 

ID 25190202, oficie-se novamente informando o número do CPF dos 

herdeiros FREDERICO DIAS DE FREITAS e LEONARDO VICTOR DE 

CARVALHO DIAS DE FREITAS, tendo em vista que restou prejudicada a 

manifestação da UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) quanto aos herdeiros, por 

ausência de informações relativas ao CPF destes. Lado outro, levando em 

consideração, o exaurimento da dilação de prazo pretendido pela 

inventariante no ID 22621035 intime-a para, no prazo de 10 (dez) dias, 

carrear nova documentação dos imóveis indicados nas primeiras 

declarações, conforme também requerido pelo herdeiro Leonardo Victor 

de Carvalho Dias de Freitas ID 23004773. Outrossim, considerando que foi 

facultado a inventariante o pagamento das custas e despesas 

processuais em 06 (seis) parcelas e diante do decurso do prazo, intime-a 

para que comprove nos autos o pagamento das custas e despesas 

processuais, eis que somente foi comprovado o pagamento da primeira 

parcela ID 22387272. Ademais, o valor atribuído a causa esta muito aquém 

do devido, já que o valor total dos bens a inventariar (provisoriamente) 

corresponde o importe de R$ 14.130,900,00 ( quatorze milhões, cento e 

trinta mil e novecentos reais) ID 22621035. Contudo, a Fazenda Pública 

Municipal se insurgiu acerca de determinadas questões apontadas nas 

primeiras declarações, o que impossibilita neste momento aferir o valor 

real dos bens. Entretanto, é certo que a inventariante deverá proceder 

com a readequação do valor da causa recolhendo o valor remanescente, 

assim que for aferido o valor definitivo dos bens, ficando desde já ciente 

disso. Quanto ao postulado pela inventariante no ID 31019640, colha-se o 
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parecer ministerial, por se tratar de ação que envolve interesse de 

incapaz, nos termos do inc. II, art. 178 do CPC. Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público Estadual. Expeçam-se o necessário. Cumpra-se. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000150-29.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. D. C. D. D. F. (REQUERENTE)

F. D. D. F. (REQUERENTE)

M. L. D. S. D. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO(A))

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO REZENDE BATISTA OAB - SP79625 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. D. D. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

F. N. -. M. D. F. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

M. D. T. (TERCEIRO INTERESSADO)

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000150-29.2019.8.11.0094. 

REQUERENTE: MARISA LETICIA DE SOUZA DIAS DE FREITAS, FREDERICO 

DIAS DE FREITAS, LEONARDO VICTOR DE CARVALHO DIAS DE FREITAS 

REQUERIDO: FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS Vistos, Trata-se de 

ação de abertura e processamento de inventário em decorrência do 

falecimento de Francisco Assis Dias de Freitas, sendo nomeado a 

requerente Marisa Letícia de Souza Dias de Freitas, como inventariante. A 

inventariante apresentou as primeiras declarações, sendo que as 

fazendas, bem os herdeiros maiores, se insurgiram quanto ao teor contido 

nas declarações. Deste modo, passo a analisar os pedidos contidos nos 

autos. Defiro os pedidos contidos no ID 22961733 e ID 23004773. 

Determino, que sejam realizadas buscas nos sistemas BACENJUD, 

RENAJUD e INFOJUD, visando o levantamento de eventuais bens e ativos 

financeiros em nome de Francisco Assis de Freitas, na data do óbito, ID 

22961733. Oficiem-se ao INDEA/MT - Instituto de Defesa Agropecuário do 

Estado de Mato Grosso para que, no prazo de 10 (dez) dias, encaminhe a 

este juízo relatórios ou históricos de vacinação de semoventes (gado), 

dos últimos 15 (quinze) anos, em nome do “de cujus” – Francisco Assis 

Dias Freitas, bem como a SUSEP- Superintendência de Seguros Privados 

para, no prazo de 10 (dez) dias, informar nos autos a EXISTÊNCIA ou NÃO 

de APÓLICE DE SEGUROS em nome do “de cujus” Francisco Assis Dias de 

Freitas à época do seu falecimento, ID 23004773. Do mesmo modo, 

intime-se a inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste 

nos termos requeridos no item 2, da petição do ID 23004773, bem como 

acerca do teor do petitório do ID 23325539. Intimem-se os 

requerentes/interessados, para que tomem as providências indicadas na 

manifestação da Fazenda Pública Estadual, contida no ID 24192867. 

Intime-se a inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste 

acerca do teor contido na manifestação da Fazenda Pública Municipal, ID 

24750709. Diante da manifestação da Fazenda Pública Federal contida no 

ID 25190202, oficie-se novamente informando o número do CPF dos 

herdeiros FREDERICO DIAS DE FREITAS e LEONARDO VICTOR DE 

CARVALHO DIAS DE FREITAS, tendo em vista que restou prejudicada a 

manifestação da UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) quanto aos herdeiros, por 

ausência de informações relativas ao CPF destes. Lado outro, levando em 

consideração, o exaurimento da dilação de prazo pretendido pela 

inventariante no ID 22621035 intime-a para, no prazo de 10 (dez) dias, 

carrear nova documentação dos imóveis indicados nas primeiras 

declarações, conforme também requerido pelo herdeiro Leonardo Victor 

de Carvalho Dias de Freitas ID 23004773. Outrossim, considerando que foi 

facultado a inventariante o pagamento das custas e despesas 

processuais em 06 (seis) parcelas e diante do decurso do prazo, intime-a 

para que comprove nos autos o pagamento das custas e despesas 

processuais, eis que somente foi comprovado o pagamento da primeira 

parcela ID 22387272. Ademais, o valor atribuído a causa esta muito aquém 

do devido, já que o valor total dos bens a inventariar (provisoriamente) 

corresponde o importe de R$ 14.130,900,00 ( quatorze milhões, cento e 

trinta mil e novecentos reais) ID 22621035. Contudo, a Fazenda Pública 

Municipal se insurgiu acerca de determinadas questões apontadas nas 

primeiras declarações, o que impossibilita neste momento aferir o valor 

real dos bens. Entretanto, é certo que a inventariante deverá proceder 

com a readequação do valor da causa recolhendo o valor remanescente, 

assim que for aferido o valor definitivo dos bens, ficando desde já ciente 

disso. Quanto ao postulado pela inventariante no ID 31019640, colha-se o 

parecer ministerial, por se tratar de ação que envolve interesse de 

incapaz, nos termos do inc. II, art. 178 do CPC. Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público Estadual. Expeçam-se o necessário. Cumpra-se. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000515-83.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TABAPORÃ VARA ÚNICA DE TABAPORÃ Rua Carlos Roberto Platero, s/n, 

Qd 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

a parte requerente, na pessoa de seu advogado, para que se manifeste 

quanto a certidão do Sr. Oficial de Justiça de Id. 29477847, no prazo legal. 

TABAPORÃ, 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-179 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI

Processo Número: 1000568-64.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON APARECIDO DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT18563/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000568-64.2019.8.11.0094. AUTOR(A): 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REU: ADMILSON APARECIDO DE SOUZA Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PENAL em que o acusado ADMILSON APARECIDO DE SOUZA está 

submetido à prisão cautelar – segregação preventiva -, de modo que 

passo a revisar de ofício a referida medida, nos termos do que dispõe o 

art. 316 (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) e parágrafo único 

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019), do Código de Processo Penal (CPP - 
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Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de Outubro de 1941). No que toca a prisão 

preventiva decretada em desfavor do acusado, verifica-se que resta 

inalterada a situação fática e jurídica exposta nas decisões outrora 

proferidas acerca da aplicação da supramencionada medida cautelar 

(cláusula rebus sic stantibus), sobretudo quando analisado a 

insubsistência de fatos novos ou contemporâneos que demonstrem a 

necessidade de alteração ou revogação da medida. Não é demais 

c o n s i g n a r  t a m b é m  q u e  n a s  o p o r t u n i d a d e s 

decretação/manutenção/reanalise da prisão cautelar foram devidamente 

motivadas/justificadas a presença dos requisitos e fundamentos 

necessários à decretação/manutenção da prisão cautelar, tendo em vista 

a patente necessidade de garantir a ordem pública e/ou assegurar a 

conveniência da instrução criminal e/ou aplicação da lei penal, em especial 

em razão de constar dos autos que o ora denunciado, confirmou em seu 

depoimento perante a autoridade policial que se utilizou de arma branca 

para desferir vários golpes contra sua companheira, mãe de seus filhos, 

isto durante a madrugada, enquanto as crianças dormiam, sendo 

necessário acordá0los para empreender fuga do local. Ressalta-se aqui 

que além da dinâmica do delito, que abalou a comunidade local, no caso 

dos autos o denunciado somente fora localizado após constante 

perseguição policial, tendo as testemunhas relatado que este se despediu 

dos filhos e saiu em direção a cidade de Juara/MT. Evidente a revolta e o 

sentimento de impunidade que a postura do denunciado gerou nas 

testemunhas que, perante a autoridade policial, apontaram a direção em 

que o denunciado se deslocou. Desta feita, inegável, a presença dos 

pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, incisos, ambos do 

Código de Processo Penal, os quais, havendo prova da existência do(s) 

crime(s) e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade de 

garantia da ordem pública, consubstanciada, no caso em exame, na 

gravidade concreta do delito e do agente. Por consectário, não se mostra 

razoável a aplicação de outras medidas cautelares alternativas á prisão, 

seja pela fundamentação da necessidade de custódia, seja porque no 

caso em apreço não são indicadas, dada a gravidade do delito. Diante do 

exposto e por tudo mais que consta nos autos, MANTENHO A ORDEM DE 

CUSTÓDIA de ADMILSON APARECIDO DE SOUZA tal como foi lançada, 

uma vez que a necessidade da segregação cautelar restou demonstrada 

e subsistente, com espeque em dados concretos dos autos. No mais, 

cumpra-se a decisão proferida em id. n. 30605909. Atente-se as 

deliberações exaradas nos autos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-179 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI

Processo Número: 1000228-86.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. D. J. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. (REU)

T. S. L. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

P. J. C. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000228-86.2020.8.11.0094. AUTOR(A): 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REU: TIAGO SILVA LACERDA, RAQUEL ARAUJO DIAS Vistos. Trata-se de 

AÇÃO PENAL em que os acusados TIAGO SILVA LACERDA e RAQUEL 

ARAÚJO DIAS, estão submetidos à prisão cautelar – segregação 

preventiva -, de modo que passo a revisar de ofício a referida medida, nos 

termos do que dispõe o art. 316 (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 

2019) e parágrafo único (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019), do Código 

de Processo Penal (CPP - Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de Outubro de 1941). 

No que toca a prisão preventiva decretada em desfavor dos denunciados, 

verifica-se que restam inalteradas os cenários fáticos e jurídico expostos 

nas decisões outrora proferidas acerca da aplicação da supramencionada 

medida cautelar (cláusula rebus sic stantibus), sobretudo quando 

analisado a insubsistência de fatos novos ou contemporâneos que 

demonstrem a necessidade de alteração ou revogação da medida. Não é 

d e m a i s  c o n s i g n a r  t a m b é m  q u e  n a s  o p o r t u n i d a d e s 

decretação/manutenção/reanalise da prisão cautelar foram devidamente 

motivadas/justificadas a presença dos requisitos e fundamentos 

necessários à decretação/manutenção da prisão cautelar, tendo em vista 

a patente necessidade de garantir a ordem pública e/ou assegurar a 

conveniência da instrução criminal e/ou aplicação da lei penal, em especial 

em razão do modus operandi empregado pelos denunciados que, ao que 

consta dos autos, jogaram o cadáver da vítima em um poço, sendo o 

corpo encontrado dias após já em estado de decomposição e sem o 

crânio. Além disso, a vitima, filha dos denunciados, tinha menos de um ano 

de idade, gerando grande comoção na comunidade local, além da 

repercussão social, sendo veiculadas notícias em âmbito nacional. 

Acrescenta-se aqui que os denunciados evadiram-se do Estado de Mato 

Grosso e foram localizados no Estado de Goiás, após empreendidas 

buscas em vários Estados. Logo, analisando com acuidade as 

circunstâncias fáticas e processuais, não se vislumbra ausência de 

motivação que justifique alteração ou revogação das prisões, sobretudo 

porque subsistem as razões pelas quais as prisões preventivas são 

necessárias no caso em apreço, inclusive quando analisado também a 

tramitação regular do processo-crime. Desta feita, inegável, a presença 

dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, incisos, ambos 

do Código de Processo Penal, os quais, havendo prova da existência 

do(s) crime(s) e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade 

de garantia da ordem pública, consubstanciada, no caso em exame, na 

gravidade concreta do delito. Por consectário, não se mostra razoável a 

aplicação de outras medidas cautelares alternativas á prisão, seja pela 

fundamentação da necessidade de custódia, seja porque no caso em 

apreço não são indicadas, e por verificar que o denunciado Tiago ostenta 

condenação criminal, conforme executivo penal de n . 

0001870-09-2016.8.11.0094, em tramite nesta Comarca. Diante do exposto 

e por tudo mais que consta nos autos, MANTENHO A ORDEM DE 

CUSTÓDIA de TIAGO SILVA LACERDA e RAQUEL ARAÚJO DIAS tal como 

foi lançada, uma vez que a necessidade da segregação cautelar restou 

demonstrada e subsistente, com espeque em dados concretos dos autos. 

No mais, visando regular prosseguimento do feito, CUMPRA-SE 

integralmente a decisão proferida por este juízo em id. n. 31283841. 

Atente-se as deliberações exaradas nos autos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000436-07.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ADHARA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOTTI E TOTTI LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ Impu ls i on a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000436-07.2019.8.11.0094; Valor causa: R$ 37.016,33; Tipo: Cível; 

Espécie: DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM 

COBRANÇA (94)/[Despejo para Uso Próprio]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Impulsiono 

os presentes autos, com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa 

de seus advogados, para que, no prazo legal, manifeste-se, considerando 

a certidão juntada no ID. 29385485. TABAPORÃ, 17 de abril de 2020 

Assinado Digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: Rua Carlos Roberto Platero, s/n, Qd 134, 

CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Intimação Classe: CNJ-179 AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI

Processo Número: 1000137-93.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANCE MARCELO CASSIANO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000137-93.2020.8.11.0094. AUTOR(A): 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REU: JANCE MARCELO CASSIANO Vistos. Trata-se de AÇÃO PENAL em 

que o acusado JANCE MARCELO CASSIANO está submetido à prisão 

cautelar – segregação preventiva -, de modo que passo a revisar de ofício 
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a referida medida, nos termos do que dispõe o art. 316 (Redação dada 

pela Lei nº 13.964, de 2019) e parágrafo único (Incluído pela Lei nº 13.964, 

de 2019), do Código de Processo Penal (CPP - Decreto-Lei nº 3.689, de 3 

de Outubro de 1941). No que toca a prisão preventiva decretada em 

desfavor do acusado, verifica-se que resta inalterada a situação fática e 

jurídica exposta nas decisões outrora proferidas acerca da aplicação da 

supramencionada medida cautelar (cláusula rebus sic stantibus), 

sobretudo quando analisado a insubsistência de fatos novos ou 

contemporâneos que demonstrem a necessidade de alteração ou 

revogação da medida. Não é demais consignar também que nas 

oportunidades decretação/manutenção/reanalise da prisão cautelar foram 

devidamente motivadas/justificadas a presença dos requisitos e 

fundamentos necessários à decretação/manutenção da prisão cautelar, 

tendo em vista a patente necessidade de garantir a ordem pública e/ou 

assegurar a conveniência da instrução criminal e/ou aplicação da lei penal, 

em especial em razão de constar dos autos que o ora denunciado, após 

um dia de trabalho na companhia da vítima, que era seu colega de trabalho 

e de quarto, iniciaram uma discussão por motivos de ciúmes, oportunidade 

em que o denunciado desferiu um golpe de arma branca, sendo que a 

vítima veio a óbito momentos depois. Além da gravidade concreta do delito, 

tem-se que a repercussão cuidou de abalar a ordem pública local, sendo 

necessária a medida extrema de segregação, dada a frieza da postura do 

denunciado, sendo visto com temor pelas demais pessoas que tiveram 

conhecimento dos fatos. Desta feita, inegável, a presença dos 

pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, incisos, ambos do 

Código de Processo Penal, os quais, havendo prova da existência do(s) 

crime(s) e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade de 

garantia da ordem pública, consubstanciada, no caso em exame, na 

gravidade concreta do delito e do agente. Por consectário, não se mostra 

razoável a aplicação de outras medidas cautelares alternativas á prisão, 

seja pela fundamentação da necessidade de custódia, seja porque no 

caso em apreço não são indicadas, por verificar que o denunciado 

respondeu a ação penal de código 1155005, que tramitou na Terceira 

Vara Criminal de Juara/MT, sendo proferida sentença de procedência, que 

transitou em julgado em 21/01/2010, ou seja, dias antes do delito descrito 

nesses autos, incidindo o disposto no art. 310, §2º, do Código de 

Processo Penal. Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, 

MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA de JANCE MARCELO CASSIANO tal 

como foi lançada, uma vez que a necessidade da segregação cautelar 

restou demonstrada e subsistente, com espeque em dados concretos dos 

autos. No mais, visando regular prosseguimento do feito, CUMPRA-SE 

integralmente a decisão de id. n. 29392412. Atente-se as deliberações 

exaradas nos autos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000422-23.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI SANTOS DO NASCIMENTO ROCHA (IMPETRANTE)

LINDIOMARA ALVES DE ANDRADE MEDEIRO (IMPETRANTE)

ARTERNISIA DA SILVA REIS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

JULIANO CEZAR CERNECK DOS SANTOS OAB - MT26901/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (IMPETRADO)

SIRINEU MOLETA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - 040.736.161-88 (PROCURADOR)

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000422-23.2019.8.11.0094. 

IMPETRANTE: LINDIOMARA ALVES DE ANDRADE MEDEIRO, ARTERNISIA 

DA SILVA REIS, SIMONI SANTOS DO NASCIMENTO ROCHA IMPETRADO: 

SIRINEU MOLETA, MUNICIPIO DE TABAPORA PROCURADOR: WEVERTON 

PEREIRA RUPOLO Vistos. Recurso de apelação, proposta nos moldes do 

CPC, o juízo de admissibilidade será analisado pelo Tribunal ad quem (art. 

1.010 § 3º do CPC). Aos (a) apelados (a) para apresentarem 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze dias), nos termos do art. 1.010, § 

1º, do CPC. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime-se o 

apelante para apresentar contrarrazões, consoante preconiza o art. 

1.010, § 2º, do CPC. Após, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (art. 1.010 § 3º do CPC). 

Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000422-23.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI SANTOS DO NASCIMENTO ROCHA (IMPETRANTE)

LINDIOMARA ALVES DE ANDRADE MEDEIRO (IMPETRANTE)

ARTERNISIA DA SILVA REIS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

JULIANO CEZAR CERNECK DOS SANTOS OAB - MT26901/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (IMPETRADO)

SIRINEU MOLETA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - 040.736.161-88 (PROCURADOR)

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ DECISÃO Processo: 1000422-23.2019.8.11.0094. 

IMPETRANTE: LINDIOMARA ALVES DE ANDRADE MEDEIRO, ARTERNISIA 

DA SILVA REIS, SIMONI SANTOS DO NASCIMENTO ROCHA IMPETRADO: 

SIRINEU MOLETA, MUNICIPIO DE TABAPORA PROCURADOR: WEVERTON 

PEREIRA RUPOLO Vistos. Recurso de apelação, proposta nos moldes do 

CPC, o juízo de admissibilidade será analisado pelo Tribunal ad quem (art. 

1.010 § 3º do CPC). Aos (a) apelados (a) para apresentarem 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze dias), nos termos do art. 1.010, § 

1º, do CPC. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime-se o 

apelante para apresentar contrarrazões, consoante preconiza o art. 

1.010, § 2º, do CPC. Após, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (art. 1.010 § 3º do CPC). 

Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000005-70.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE NORRO KLOPPEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT5802-A (ADVOGADO(A))

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ SENTENÇA Processo: 

1000005-70.2019.8.11.0094. REQUERENTE: RUTE NORRO KLOPPEL 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório 

em razão da disposição contida no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória. 

Apenas para situar a questão, Rute Norro Kloppel propôs ação de 

inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, em face de 

Telefônica Brasil S/A, aduzindo, em apertada síntese, que possui uma 

linha telefônica junto a requerida, de n. 66 99923-6474, há mais de cinco 

anos. Contudo, no dia 23/04/2017 teve seu estabelecimento comercial 

furtado, sendo levado, dentre outros objetos, o aparelho celular. Aduz que 

procurou a requerida para fins de cancelamento provisório do chip de seu 

aparelho celular, sendo que, passados alguns dias, requereu o 
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restabelecimento do número de sua linha telefônica em novo aparelho 

adquirido. Verbera que a requerida não atendeu a solicitado e, ainda, 

habilitou no seu nome uma linha telefônica de n. 28 99920-7270, cujas 

contas telefônicas se encontram no nome de terceira pessoa, residente 

na cidade de Piuma/ES. Prossegue aduzindo que realizou diversas 

reclamações junto a requerida, porém nada foi solucionado, sendo que, a 

requerida procedeu com a inclusão de seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito por um débito no valor de R$ 132,46, fato que vem lhe 

gerando transtornos. Motivo pelo qual a autora postula indenização a título 

de danos morais ante a inscrição que a requerida efetivou em seu nome, 

além da declaração de inexistência de débito. Em sua defesa, a requerida 

aduz a inexistência de danos morais, posto que agiu no exercício regular 

de um direito seu, tendo a autora contratados os serviços, os quais foram 

prestados e deram azo as cobranças que, uma vez inadimplidas, levaram 

o nome da autora ao rol de negativações, sendo os serviços cancelados 

em razão da inadimplência, sendo comunicada do furto apenas em 

julho/2017, três meses após o relatado na exordial. Pois bem, em que pese 

às alegações da parte autora, tem-se que estas não merecem guarida, tal 

como se passa a demonstrar. Verifica-se que a requerida comprova fato 

extintivo do direito autoral, isto porque, além das telas demonstrando os 

débitos contraídos pela autora, informa o relatório de pagamentos até 

então efetivados, e, sobretudo, colaciona o relatório de serviços 

prestados durante o período que deu azo aos débitos (id. n. 20590644), 

não sendo tais provas sequer impugnadas pela parte requerente. A parte 

autora insurge-se quanto a negativação, cujo débito se refere ao mês de 

julho de 2017. De outro lado a requerida junta em id. n. 20590644 o 

relatório dos serviços prestados no respectivo período do débito litigado, 

indicando as ligações e mensagens de textos que ensejaram as 

cobranças do período. Sendo assim, tem-se que a negativação por si só 

não se reveste de ilicitude, até mesmo porque, a parte requerida comprova 

a utilização dos serviços em período que coincide com a negativação, 

mediante utilização do contato telefônico de n. 66 99923-6474, não sendo 

objeto de impugnação da parte autora. Acrescenta-se, ainda, que embora 

a autora afirme que foi habilitado em seu nome outro número de contato 

telefônico, este pertencente a terceiro residente em outro estado, não há 

qualquer comprovação, sendo as faturas juntadas em id. n. 17309848 do 

ano de 2014, período que não coincide com os fatos relatados, nem 

mesmo há nos autos notícias que tais débito ensejaram a negativação 

combatida, ao contrário, resta evidente que a negativação tem como 

referencia o ano de 2017. Não resta plausível as alegações autorais no 

tocante a habilitação de um número de linha telefônica de outro estado em 

seu nome, sendo as faturas juntadas em id. n. 17309848 em nome de 

terceiro, cujas cobranças também foram direcionadas ao terceiro e, 

ressalta-se, no ano de 2014. Evidente que não foram aludidos serviços 

que deram azo a negativação, tal como logrou êxito em comprovar a 

requerida, inclusive juntando as faturas correspondentes. No mais, em 

relação a comunicação do furto, tem-se que, de fato, a autora não 

comprova a comunicação da requerida ao tempo dos fatos, não havendo 

qualquer protocolo de atendimento do período, ao passo que, no boletim de 

ocorrência sequer consta o furto do aparelho celular, indicando que 

somente depois a autora notou sua falta. No mais, ressalta-se que a 

autora não impugna os serviços prestados, o relatório de chamadas do 

período que corresponde o débito litigado, nem mesmo a data em que a 

requerida informa que fora comunicada do furto. Evidente que o débito que 

deu azo a restrição fora contraído pela parte autora, devendo, portanto, 

ser acolhido o pleito de condenação desta ao pagamento, conforme 

formulado pela requerida. Logo, sendo existente a dívida, não há que se 

falar em reparação civil, tendo a requerida logrado êxito em cumprir com o 

ônus que lhe competia, de comprovar a existência da contratação de seus 

serviços, a disponibilizado de número de telefone, pagamento de algumas 

faturas, registro de dados do cliente, entre outros, conforme se verifica 

nos documentos encartados com a contestação. A propósito, no 

julgamento de caso análogo a Turma Recursal de Mato Grosso assim se 

posicionou: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUTORA 

ALEGA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

INÚMERAS NEGATIVAÇÕES NO VALOR DE R$ 182,45 (cento e oitenta e 

dois reais e quarenta e cinco centavos) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

DOS PEDIDOS – RELAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO É NEGADA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA 

SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – 

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

1. No caso em comento, a parte Recorrente pleiteia a procedência dos 

seus pedidos iniciais com o reconhecimento dos danos morais, oriundos 

de inclusão que alega ser indevida de seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito. 2. No entanto, não há que se falar em condenação 

por danos morais, tampouco em procedência dos pedidos iniciais, 

notadamente quando a contestação (id. 7322801) apresentada pela parte 

Recorrida trouxe print sistêmico contendo histórico de pagamentos e 

dados cadastrais do Recorrido, bem como extrato de ligações efetuadas 

(id. 7322802), o que comprovam não só a existência de relação jurídica 

como também a origem dos débitos negativados, o que evidencia regular 

contratação, fato inicialmente negado pela parte Reclamante. 3. Ademais, 

no dia 29/08/2019 a assessoria desta Magistrada, diligenciou procedendo 

ligações telefônicas para números constantes nos extratos de chamadas 

trazidos pela reclamada junto à defesa, sendo que ao ligar para o número 

(65) 99924-1399 a chamada foi atendida pela senhora Fabíola, que se 

identificou como irmã do reclamante, inclusive, informou o telefone (65) 

99697-2224 como sendo do Autor. Ao efetuar ligação para o referido 

numero, a chamada foi atendida pelo próprio Recorrente. 4. Em sendo 

alegada a inexistência de débito , não havendo negativa de relação 

jurídica, cabe à Recorrente (consumidora) consignar ao menos indícios de 

que ocorreu o pagamento e que não estava inadimplente com a operadora. 

5. Ônus de comprovar o pagamento que cabe ao consumidor, ao menos 

com indícios, já que a inversão do ônus da prova é técnica de julgamento e 

não ausência de provas. 6. Dessa forma, a sentença deve ser mantida em 

sua totalidade. 7. Reconhecimento da litigância de má fé, nos termos do 

artigo 80, II, do Código de Processo Civil mantida. 8. Litigância de má fé 

configurada e que não pode ser afastada tão somente porque a parte 

Recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Recurso conhecido e 

improvido. (N.U 1000838-74.2018.8.11.0013, TURMA RECURSAL, 

PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/09/2019, Publicado no DJE 09/09/2019) (destaque acrescido) 

RECURSOS INOMINADOS. EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO E DOCUMENTO 

PESSOAL JUNTADO EM DEFESA. FATURAS DE TELEFONE COM 

HISTÓRICO DE LIGAÇÕES REALIZADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 

ESPECÍFICA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO 

COMPROVADAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 

DANO MORAL AFASTADO. RECURSO DO PROMOVIDO PROVIDO. 

RECURSO DO PROMOVENTE IMPROVIDO. Havendo alegação de 

inexistência de relação jurídica entre as partes, incumbe ao fornecedor de 

produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor 

provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o 

respectivo inadimplemento. Se houve a juntada do contrato bem como de 

faturas de telefone com o histórico de ligações realizadas, a meu ver, 

restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como 

a origem da obrigação. Assim, constatada a inadimplência do consumidor 

não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção 

ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não 

gera dano moral. (N.U 8010895-24.2016.8.11.0006, TURMA RECURSAL, 

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 

23/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019) (destaque acrescido) Logo, de 

rigor a improcedência da declaração de inexistência de débito e, por 

consectário lógico, não se visualiza os pleiteados danos morais que a 

requerente aduz ter suportado, sendo a improcedência da demanda em 

todos os seus termos medida imperiosa. Por consectário jurídico lógico, 

uma vez reconhecido como existente o débito que deu azo a restrição 

creditícia discutida nesses autos, cabe o acolhimento do pedido 

contraposto de condenação da autora ao pagamento, tal como formulado 

pela requerida. “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados por Rute Norro Kloppel em face de Telefonica Brasil S/A, 

revogando, em consequência da improcedência, a decisão interlocutória 

de id. n. 18122411 e, de outro lado, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto, para fins de CONDENAR Rute Norro Kloppel ao pagamento de 

R$132,46 (cento e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos), 

acrescido de correção monetária e juros de mora desde o vencimento. Via 

de consequência, DECLARO EXTINTO o FEITO COM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC/15. Deixo de condenar a autora 

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios posto que 

incabíveis em primeiro grau de jurisdição na forma do art. 54 da Lei n.º 

9.099/95. Uma vez preclusa a fase recursal, não havendo requerimentos 
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pendentes de deliberação, ARQUIVEM-SE estes autos com as baixas e 

anotações de praxe. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-21.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ARIVELTON JOSE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ SENTENÇA Processo: 

1000254-21.2019.8.11.0094. REQUERENTE: ARIVELTON JOSE DE 

CAMPOS REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. Dispenso o 

relatório em razão da disposição contida no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido. A questão posta nos autos trata-se de matéria de 

direito e de fato, no entanto, nota-se que as provas coligidas delimitam a 

matéria, autorizando o julgamento antecipado do feito, na forma do art. 

355, I, do CPC. Com efeito, não havendo necessidade de maior dilação 

probatória, e não constando questões prejudiciais, de nulidades, ou 

preliminares pendentes de deliberação, passa-se ao julgamento meritório. 

O PONTO CONTROVERTIDO da demanda CINGE-SE na existência do 

débito motivo discutido nesses autos, isto porque, o autor afirma que 

nunca solicitou os serviços da requerida, desconhecendo a cobrança 

litigada. Cabe ressaltar a plena aplicabilidade do microssistema criado pelo 

código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista 

tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à 

luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda 

que está consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que 

provocar dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, 

do Código Civil e artigo 14 do CDC. Ainda, aplica-se ao caso sub judice 

também o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, sendo o autor 

consumidor por equiparação, vez que, vítima do evento narrado como 

lesivo: “ Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos 

consumidores todas as vitimas do evento.” Em se tratando de relação de 

consumo, o artigo 6º do mesmo diploma legal é claro ao prelecionar que, 

em casos como este em apreço, é aplicável o instituto da inversão do 

ônus probatório (art. 6º, VIII, CDC). Isto porque o consumidor é parte mais 

frágil da respectiva relação consumerista, que terá dificuldade em provar 

as alegações, cabendo então, a reclamada trazer aos autos os 

documentos capazes de afastar sua responsabilidade, caso contrário, 

impõe-se a condenação da mesma. Feitas estas considerações, antes de 

qualquer outra digressão jurídica, ressalto que o caso em comento exige 

do autor a denominada PROVA NEGATIVA, o que é praticamente 

impossível esta produzir, eis que, não tem a sua disposição os meios e 

recursos necessários. De outra banda tem-se a reclamada, que 

certamente terá mais facilidade em provar suas alegações, vez que, atua 

no mercado há anos e deve estar tecnicamente preparada para situações 

como a presente, sendo certo, que a inversão do ônus da prova é medida 

imperiosa. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo com 

um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Assim, verifica-se que a reclamada, em sua defesa, 

assevera que o débito motivo da inclusão é existente, em virtude de uma 

suposta contratação dos serviços de telefonia, encargos estes que não 

foram adimplidos e resultaram a dívida em discussão. Nesta senda, a 

reclamada limitou-se a contestar genericamente as alegações do autor, 

não merecendo prosperar suas alegações, vez que, sequer trouxe aos 

autos os dados utilizados para abertura do cadastro em nome do 

requerente, não descrevendo o débito litigado, nem mesmo apontando a 

respectiva fatura que deu azo a negativação. Sendo certo que a 

reclamada não se desincumbiu de provar o contrário do alegado, de que o 

débito era legitima, violando assim o disposto no artigo 373, II do Código de 

Processo Civil. Não há como desconsiderar o fato da requerida não ter a 

cautela necessária e guardar o mínimo de documentos necessários para 

que alguém se torne cliente dos serviços que disponibiliza no mercado de 

consumo, cabe a esta se assegurar das medidas inerentes a sua 

atividade para não ver direito de outrem violado. O nosso ordenamento 

jurídico não autoriza a simples e pura imputação de um débito a uma 

pessoa, sem qualquer prova documental demonstrando como a dívida foi 

originada. Nem mesmo existe qualquer respaldo legal ao fato de uma 

empresa conceituada no mercado, com vasta experiência, não ter em 

seus arquivos os documentos inerentes a relação que mantém com seus 

clientes, salienta-se que no caso em tela nem mesmo foi fornecido o 

detalhamento dos serviços que deram azo ao débito imputado ao autor. 

Sendo assim, tem-se como INEXISTENTE o DÉBITO discutido nesses autos. 

Elucidado este importante ponto controvertido, faz-se possível a análise 

com maior segurança dos pleiteados danos morais. O pedido de danos 

morais baseia-se no fato da reclamada ter imputado unilateralmente débito 

ao autor. No entanto, o recebimento de cobrança considerada indevida, 

não havendo prova de eventual negativação promovida pela requerida em 

razão do inadimplemento de tal cobrança, configura mero aborrecimento, 

não ferindo direito de personalidade da parte. Nesse sentido é o 

entendimento que emana da Turma Recursal de nosso Estado: EMENTA 

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA . 

AUSÊNCIA DE PROVA DA FORMULAÇAO DE RECLAMAÇÃO 

ADMINISTRATIVA, NEM QUE VOLTOU A SE REPETIR OU DA 

NEGATIVAÇÃO DO NOME EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. O recebimento de cobrança considerada 

indevida, sem a comprovação da formulação de reclamação 

administrativa, nem que voltou a se repetir e tampouco resultou na 

inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, fato 

que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações 

negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral, na 

modalidade ‘in re ipsa’. (N.U 8010001-24.2017.8.11.0035, TURMA 

RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, 

Julgado em 21/02/2020, Publicado no DJE 26/02/2020) RECURSO 

INOMINADO – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE AMEAÇA DE 

INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – TENTATIVA 

ADMINISTRATIVA DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE NÃO DEMONSTRADA - 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

(N.U 1001646-09.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL, GONCALO 

ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 

02/03/2020, Publicado no DJE 03/03/2020) Portanto, na esteira dos 

entendimentos alhures colacionados, não há que se falar em danos 

morais, isto porque, embora inexistente o débito que deu azo a cobrança, 

não restou comprovado que o autor teve seu nome negativado ou sofreu 

constrangimento que ultrapassa a seara do mero aborrecimento. “Ex 

positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

presente ação proposta por ARIVELTON JOSE DE CAMPOS em face de OI 

S/A, para DECLARAR como INEXISTENTES os débitos litigados nesses 

autos, lançados pela requerida em nome do autor no ano de 2015, 

especificado em id. n. 21216844, por consectário, DECLARO EXTINTO o 

feito com resolução de mérito, fulcrado no art. 487, I, do CPC/15. Deixo de 

condenar o autor ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios posto que incabíveis em primeiro grau de jurisdição na forma 

do art. 54 da Lei n.º 9.099/95. Uma vez preclusa a fase recursal, não 

havendo requerimentos pendentes de deliberação, ARQUIVEM-SE estes 

autos com as baixas e anotações de praxe. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-46.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANTONIO CASTALDO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ SENTENÇA Processo: 

1000069-46.2020.8.11.0094. REQUERENTE: MIGUEL ANTONIO CASTALDO 

FILHO REQUERIDO: MULTITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Observa-se do Termo da Audiência de Id. 

n.º 29622276 destes autos, que, apesar de devidamente citada e intimada, 

a parte reclamada não compareceu ao ato, o que importa na presunção de 

veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante no pedido inicial, 

conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. O requerido foi 
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devidamente citado, conforme se verifica da Carta de Citação e Intimação 

pelo Correio e do Aviso de Recebimento, aportado em Id. n.º 29808309, 

sendo que para levar a efeito referida citação e intimação foi obedecido o 

disposto no artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95. A Lei nº 9.099/95 é 

bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz”. Logo, considerando os 

documentos que comprovam que a citação da empresa requerida 

obedeceu ao lapso temporal exigido, tenho como imperioso o 

reconhecimento da revelia desta. Portanto, DECLARO a REVELIA da parte 

requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma vez que não 

compareceu à audiência de conciliação designada mesmo intimado, 

existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados pela 

parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos autos 

elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se verifica na 

parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente, pelo 

menos em parte. Senão vejamos. Resta incontroverso nos autos que o 

autor teve seu nome levado a protesto, por débito que assevera 

desconhecer. Verifica-se que o autor alega jamais ter adquirido produtos 

ou serviços da reclamada, afirmando não manter vínculos comerciais na 

cidade de Cuiabá/MT, não havendo razão para o débito que lhe fora 

imputado. Nesta senda, ainda que o autor alegue não ser cliente da 

reclamada, verifico que este fora lesado por ato praticado por esta na 

qualidade de fornecedora de serviços, sendo assim, aplica-se ao caso 

sub judice o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, sendo o autor 

consumidor por equiparação, transcrevo: “ Art. 17. Para os efeitos desta 

Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vitimas do evento.” 

Tem-se então, a plena aplicabilidade do microssistema criado pelo código 

de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se 

de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Em se tratando de relação de consumo, o artigo 

6º do mesmo diploma legal é claro ao prelecionar que, em casos como 

este em apreço, é aplicável o instituto da inversão do ônus probatório (art. 

6º, VIII, CDC). Isto porque o consumidor é parte mais frágil da respectiva 

relação consumerista, que terá dificuldade em provar as alegações, 

cabendo então, a reclamada trazer aos autos os documentos capazes de 

afastar sua responsabilidade, caso contrário, impõe-se a condenação. 

Neste norte, considerando que a reclamada não se desincumbiu de provar 

o contrário do alegado, violando assim o disposto no artigo 333, II do 

Código de Processo Civil, tenho como imperioso o reconhecimento de 

inexistência de débito por parte do autor. Não há como desconsiderar o 

fato da reclamada não ter a cautela necessária com a verificação dos 

dados lançados nos cadastros negativistas, cabe a esta se assegurar 

das medidas inerentes a sua atividade para não ver direito de outrem 

violado. Ademais, não há como exigir do reclamante a produção de provas 

de que não contraiu o débito, vez que, trata-se da denominada prova 

negativa, a qual afigura-se como praticamente impossível de ser produzida 

de plano pelo requerente, parte vulnerável na relação de consumo. É 

nesse sentido a decisão referente ao Agravo de Instrumento n.º 

131178/2009, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, Data do 

Julgamento 03/03/2010, Data da publicação no DJE 17/03/2010, conforme 

ementa segue transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE 

NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO - PROVA NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. 

Tendo a parte ingressado com ação em que pleiteia o reconhecimento da 

inexistência do débito sob fundamento de que nunca manteve relação 

jurídica com a parte adversa, deve ser excluído seu nome dos bancos 

negativos de dados. Não se pode exigir do autor a produção de prova 

negativa.(destaque acrescido) Soma-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE DUPLICATA - EXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO - ÔNUS DA PROVA - 

PROVA NEGATIVA – RECURSO PROVIDO.Se o fundamento de 

inexigibilidade do título protestado for a inexistência de relação jurídica 

subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto deve ser 

submetido ao juiz da causa.“Tendo a parte ingressado com ação em que 

pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob fundamento de que 

nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, deve ser excluído 

seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode exigir do autor a 

produção de prova negativa.” (TJMT, RAI nº 131178/2009)(grifei, negritei) 

(AI, 125804/2012, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 20/02/2013, Data da publicação no DJE 01/03/2013 – 

destaque acrescido) Sendo assim, tenho como INEXISTENTES osdébitos 

colocados em discussão nestes autos, vez que, consoante já salientado, 

cabia a reclamada comprovar que este fora contraído pelo autor, porém, 

esta não se desincumbiu do ônus que lhe competia. Elucidado este 

importante ponto controvertido, faz-se possível a análise com maior 

segurança dos pleiteados danos morais. Anoto que o pedido de danos 

morais baseia-se no fato da reclamada ter imputado unilateralmente débito 

ao autor, promovendo, em razão do inadimplemento da referida dívida, a 

inclusão do nome do autor no rol de protestos, gerando assim todos os 

danos inerentes ao impedimento creditício. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe que em casos como este em apreço, a 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, 

portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Conforme 

ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado 

evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade 

civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e 

o dano experimentado pela vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de 

acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 - Grifo 

nosso).Em relação a culpa ou dolo é dispensável, como alhures narrado. 

Desta citação, extraem-se os requisitos essenciais da responsabilidade 

consumerista. O primeiro requisito consiste na verificação de uma conduta 

antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão 

ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de 

malfazer. Na seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de 

causalidade entre conduta e dano, de forma a se precisar que o dano 

decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a 

verificação do comportamento contrário ao direito, não teria havido 

atentado ao bem jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, 

tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de 

ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. 

Presentes esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In 

casu, o autor comprovou que a reclamada levou seu nome a protesto, por 

débito que conforme mencionado é inexistente. De outra banda, cumpria a 

reclamada ônus da prova acerca do contrário, porém, esta não se 

desincumbiu do ônus que lhe competia, restando devido o acolhimento dos 

invocados danos morais. No tema, valiosos são os entendimentos 

jurisprudenciais, conforme decisões colacionadas abaixo: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO 

NEGATIVADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. CONSECTÁRIOS. REFORMA PARCIAL DA 

SENTENÇA. 1. Irresignação apreciada na forma do artigo 557, do Código 

de Processo Civil. 2. Não comprovada a contratação e a prestação de 

serviços telefônicos em favor do autor, resta evidente a ilicitude da 

conduta da ré ao inscrever seu nome em rol negativo por dívida a que não 

deu causa. Matéria devolvida a esta Corte que se limita ao pedido de 

majoração do valor fixado a título de danos morais. (...) (destacamos)

(TJ-RS - AC: 70057900417 RS , Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, 

Data de Julgamento: 20/12/2013, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 21/01/2014, destaque acrescido) Saliento que não 

há necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos sofridos pelo 

reclamante, vez que a reclamada responde objetivamente pelos danos 
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causados. Em tais casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no 

sentido de que a responsabilização do agente causador do dano moral 

opera-se por força do simples fato da violação (dano in re ipsa). 

Verificado o evento danoso, surge a necessidade da reparação, não 

havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se presentes os 

pressupostos legais, para que haja a responsabilidade civil (nexo de 

causalidade). Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes 

dos autos, não restam dúvidas de que o autor tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. Destarte, considerando todas as 

circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), se não consegue reverter à situação do 

requerente ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma 

compensação pela dor sofrida. Ante o exposto, e com fulcro no artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos autorais, para DECLARAR como inexistentes os débitos 

apontados como motivo dos protestos promovidos pela empresa 

reclamada no nome do autor, e ainda, para condenar a reclamada a pagar 

ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por 

danos morais, corrigida monetariamente, pelo INPC, a partir da data desta 

sentença e acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde o evento 

danoso. Ante a procedência dos pedidos, CONFIRMO os EFEITOS DA 

TUTELA CONCEDIDA ANTECIPADAMENTE nos autos (Id. n.º 28106113), 

sendo assim, expeça-se ofício ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá/MT, para 

exclusão dos protestos descritos na exordial e demais restrições 

decorrentes destes. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido 

o prazo recursal, o que deverá ser certificado, nada sendo postulado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-85.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINE RODRIGUES ABEGG (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABNER HUGO APARECIDO LOPES OAB - MT26370/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ SENTENÇA Processo: 

1000198-85.2019.8.11.0094. INTERESSADO: DANIELLE CRISTINE 

RODRIGUES ABEGG REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo a necessidade de dilação 

probatória. Por não haver arguição de preliminares e não visualizar 

nulidades e/ou outras questões processuais pendentes de apreciação, 

passo à análise do mérito. Apenas para situar a questão, a autora ajuizou 

a presente demanda, requerendo o imediato restabelecimento da sua linha 

telefônica móvel, aduzindo que adimpliu a fatura com vencimento em 

17/04/2019 apenas no dia 26/04/2019, obtendo a informação que após o 

pagamento da fatura em atraso os serviços seriam restabelecidos em 

48horas. Verbera que após ultrapassado o prazo solicitado continuou com 

sua linha telefônica bloqueada, razão pela qual entrou em contato com a 

requerida, no entanto, não teve seu pedido atendido administrativamente, 

necessitando intentar a presente demanda para ver restabelecidos os 

serviços por força de decisão liminar, isto após ultrapassado um mês do 

pagamento. De outro lado, a requerida argumenta a inexistência de dano 

moral, aduzindo, que o ato se embasou na inadimplência da autora pelas 

faturas não pagas. Inicialmente, cabe ressaltar a plena aplicabilidade do 

microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em 

comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de 

relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º; artigo 6º, VI 

e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a 

responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante 

dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. É 

fato incontroverso nos autos que a autora se manteve durante alguns dias 

inadimplente junto a requerida, inerente aos serviços de telefonia 

contratados, tendo adimplido a fatura e permanecido sem restabelecimento 

dos serviços, os quais somente retomaram após o deferimento da liminar 

nesses autos, no mês seguinte. Resta saber se, consoante aduz a 

requerente, os fatos ensejaram a reparação a título de danos morais. Da 

análise dos autos, se verifica que a requerida não se preocupou em 

justificar o lapso temporal que os serviços permaneceram suspensos 

após o pagamento, de mais de um mês, mesmo após comunicada 

reiteradamente, consoante comprovado pela autora. Soma-se ao fato que 

por se tratar de plano contratado na modalidade “controle”, a fatura do 

mês seguinte fora lançada normalmente, em que pese os serviços tenham 

permanecido suspensos. Por mais que a requerida sustente que a 

suspensão foi devida, não logrou êxito em comprovar a razoabilidade do 

prazo, aliás, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC c/c artigo 373, inciso II, do CPC. Soma-se ao fato que os serviços 

somente foram restabelecidos por forca da decisão interlocutória 

proferida por este juízo, em que pese a requerida já tinha ciência do 

pagamento, consoante informado pela consumidora, não se absteve de 

solucionar o impasse, pelo contrário, emitiu normalmente a fatura do mês 

seguinte, como se os serviços tivessem sido prestados em continuidade. 

Logo, de rigor o restabelecimento da linha telefônica móvel da autora, 

confirmando a decisão interlocutória, na forma pleiteada na exordial. 

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, entende-se que deve 

ser parcialmente acolhido. Em razão da plena aplicabilidade do 

microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em 

comento, para configurar a responsabilidade civil do requerido, 

responsabilidade essa que é objetiva ou sem culpa, mister se faz a 

observância de certos requisitos. Portanto, antes mesmo de descer às 

minúcias do caso concreto, tem-se por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar. 

Registre-se também que já se tornou assente na jurisprudência, 

especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, que o dano 

moral prescinde de prova. Em tais casos, a concepção atual da doutrina 

orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador do 

dano moral opera-se por força do simples fato da violação (dano in re 

ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da reparação, 

não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se presentes os 

pressupostos legais, para que haja a responsabilidade civil (nexo de 

causalidade). No caso posto em julgamento, indubitável que ocorreu o 

dano moral e que deve este ser imputado à empresa de telefonia. Ora, é 

induvidoso que tais fatos, aliado ao descaso da reclamada em não 

solucionar prontamente a visível falha na prestação do serviço e, assim, 

restabelecer em prazo razoável o acesso móvel em comento, fere a 

razoabilidade, mormente nos dias atuais, não acarretou apenas 

transtornos e mero incômodo à autora que possam ser chamados de 

simples percalços da vida comum, mas gerou uma insatisfação 

considerável que claramente configura prejuízo de ordem moral à 

reclamante. Assim, à vista dos elementos probatórios constantes dos 

autos, não restam dúvidas de que tenha a autora sofrido o aludido dano 

moral, devendo, por isso mesmo serem indenizados. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. Destarte, considerando todas as 

circunstâncias que envolveram os fatos, tem-se que a quantia de R$ 

1.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 
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formulados na inicial, para fins de confirmar a decisão interlocutória de id. 

n. 20490957, bem como, para condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais no importe R$ 1.000,00 (um mil reais), 

corrigida monetariamente, pelo INPC, a partir da data desta sentença e 

acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde o evento danoso. Deixo de 

condenar a reclamada ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, não havendo 

manifestação da parte interessada no cumprimento da sentença, 

arquivem-se os autos, com as baixas de praxe. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-53.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS ELIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS CAROLINI DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ILSON JOSE VIEIRA OAB - PR64076 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ DESPACHO Processo: 

1000183-53.2018.8.11.0094. REQUERENTE: JOSE DOMINGOS ELIAS 

REQUERIDO: THAIS CAROLINI DOS SANTOS Vistos. INTIMEM-SE as partes 

para que, cientes dos documentos acostados em id. n. 22477283 e 

22479334 dos autos, oriundos da Prefeitura de Mirassol/SP, obtidos 

mediante ofício expedido por este juízo, querendo, se manifestem no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Ultrapassado referido 

prazo, com ou sem manifestação das partes, certifique e tornem os autos 

conclusos para julgamento. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-35.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO BELTRAMI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RETIFICA MATO GROSSO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS EDU GRUEN OAB - MT17876-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ SENTENÇA Processo: 

1000029-35.2018.8.11.0094. REQUERENTE: REGINALDO BELTRAMI 

REQUERIDO: RETIFICA MATO GROSSO EIRELI - ME Vistos, etc. Dispenso o 

relatório em razão da disposição contida no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Apenas para situar a questão, Reginaldo Beltrami 

formulou reclamação em face de Retífica Mato Grosso, alegando que 

contratou os serviços do requerido para realizar a retifica em um motor de 

caminhão, no entanto, após termino dos serviços, tendo trabalhado alguns 

dias com o caminhão, este apresentou problema, com um “vazamento no 

mancal da rosca sem fim”. Verbera que a garantia era de seis meses, e 

mesmo após comunicar o requerido do problema apresentado, este 

recolheu o produto, porém devolveu sem solucionar os vícios em todas as 

peças do motor, pedido de fornecimento da garantia e reparo. Em sua 

defesa o requerido suscita, antes de se insurgir quanto ao mérito, que 

ocorreu a decadência, sendo aplicável o prazo legal de três meses, não 

havendo registro de reclamação do autor no decurso de aludido prazo. 

Nesta senda, passo a análise da preliminar de decadência suscitada pela 

defesa. O artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor assim dispõe: 

“Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil 

constatação caduca em: I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de 

serviço e de produtos não duráveis; II - noventa dias, tratando-se de 

fornecimento de serviço e de produtos duráveis. § 1° Inicia-se a contagem 

do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término 

da execução dos serviços. § 2° Obstam a decadência: I - a reclamação 

comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de 

produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve 

ser transmitida de forma inequívoca; II - (Vetado). III - a instauração de 

inquérito civil, até seu encerramento. § 3° Tratando-se de vício oculto, o 

prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o 

defeito.” Sendo assim, o suposto vício oculto, tem o prazo decadencial de 

noventas dias, para ser reclamado, sob pena de ter o reclamante decaído 

do direito ao desfazimento do negócio. Insta consignar que somente a 

reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor obsta a fluência 

do lapso da caducidade, sendo que, neste caso o prazo recomeça a 

correr por inteiro da data da resposta negativa do fornecedor de serviços, 

consoante dicção do inciso II e do §2º do artigo 26 do CDC. No presente 

caso, a parte reclamante não fora precisa ao descrever a data em que os 

serviços contratados foram executados, no entanto, considerando as 

datas relatadas pelo autor, tem-se que: a) o orçamento de id. n. 11763069 

data 11/09/2017, quando o autor informa que o motor foi recolhido para 

execução dos serviços; b) depois de 18 dias o motor foi devolvido com os 

serviços executados; c) após trabalhar 27 dias o caminhão apresentou 

problemas no motor; d) após 10 dias do contato mantido com o requerido, 

este comunicou que a garantia não abrangia o problema apresentado. 

Desse modo, a soma dos dias acima relatados alcança, isto na hipótese 

mais remota, dois meses, dando conta que o prazo decadencial voltou a 

fluir em 11 de novembro do ano de 2017. Sendo a presente demanda 

intentada apenas em 15 de fevereiro de 2018, quando já decorridos os 

três meses previstos no citado dispositivo legal de regência. De rigor 

anotar que o autor não cuidou de anexar nenhum documento inerente as 

datas em que os serviços foram executados e recebeu o motor, nem 

mesmo o comprovante de pagamento dos serviços, que poderia auxiliar na 

verificação do prazo da garantia legal, ou documento que comprove a 

inexecução de serviços prestados a terceiros em razão dos vícios no 

motor, tal como alega na exordial. Em que pese se trate de serviços com 

valor de R$7.364,00, sendo o montante significativo quando considerado o 

valor do salário mínimo da época, o autor se absteve de exigir da empresa 

requerida qualquer documento a respeito da garantia, do comprovante de 

pagamento, principalmente por se tratar de empresa localizada em outra 

urbe, cujo contato cabia presumir que seria mais dificultoso após 

conclusão dos serviços. Ou seja, não há como considerar prazo superior 

ao da garantia legal, porquanto o autor não cuida de comprovar que assim 

lhe foi garantido, pelo contrário, resta ausente até mesmo prova da forma 

em que a contratação dos serviços se deu. Resta esclarecer que as 

testemunhas arroladas nos autos não se recordam das datas em que 

ocorreram os fatos, apenas se recordando do lapso temporal entre a 

entrega do motor com os serviços executados e a constatação dos vícios, 

como acima relatado. Logo, tem-se como imperioso o acolhimento da 

preliminar de decadência alegada pela requerida, posto que, na espécie, 

se visualiza que o requerente decaiu do direito de reclamar o suposto vício 

constatado na execução dos serviços. Anote-se aqui que o prazo 

mencionado pelo autor como obstativo do decurso da decadência, qual 

seja, a reclamação perante o requerido, foi computada de acordo com o 

lapso temporal mencionado na narrativa da reclamação, porquanto, não 

obedece formalidade, bastando que seja inequívoca. Neste mesmo sentido 

é o entendimento que segue abaixo ementado: RECURSOS DE APELAÇÃO 

CÍVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO - VEÍCULO AUTOMOTOR - VÍCIO 

OCULTO - DECADÊNCIA DO DIREITO DE RECLAMAR – OCORRÊNCIA – 

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS - SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos 

termos do art. 26 do Código Consumerista, "O direito de reclamar pelos 

vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, 

tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis", 

esclarecendo o mesmo código que "tratando-se de vício oculto, o prazo 

decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito". 2. 

Deixando o consumidor de observar referido prazo , ingressando em juízo 

quando já ultrapassados os noventa dias do momento em restou 

evidenciado o defeito, correta a sentença que proclama a decadência . 

(TJMT - N.U 0022384-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 08/10/2019) No 

mais, o autor confirma que após recebimento do motor e execução dos 

serviços, um outro mecânico, de sua confiança, realizou o trabalho de 

montagem e outros reparos, porém, ainda que não tenha comprovado qual 

dos serviços ocasionou o vício, intentou a presente demanda apenas em 

desfavor do requerido que, consoante aduz, em primeiro momento teve 

contato com o motor. Portanto, ainda na hipótese de não ter decorrido o 

prazo decadencial, ainda assim restaria impossível de deliberar o pedido 

de fornecimento da garantia e reparo do veículo, porquanto formulado 

apenas em face de um dos executores dos serviços, não havendo como 

precisar que o bem apresentou vício unicamente pelos serviços prestados 

pelo requerido. Com efeito, e sem maiores delongas, PRONUNCIO a 

DECADÊNCIA do direito do requerente reclamar os vícios constatados nos 

serviços contratados da empresa requerida, e com fulcro no artigo 487, 
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inciso II, do CPC, JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000148-93.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000065-14.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000066-96.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000157-55.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000225-05.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000071-84.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000131-57.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000096-34.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000259-77.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000078-13.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000198-22.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000063-44.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000069-51.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000073-54.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:
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GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000068-66.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000132-42.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000137-64.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000107-63.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000064-29.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000243-26.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000070-02.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000037-75.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000074-39.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000135-94.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000220-80.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000094-64.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000014-66.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.
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Processo Número: 1000206-96.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000134-12.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000242-41.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000020-73.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Detalhamento da penhora online (Bacenjud), em PDF.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000369-63.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

ELIANE PALUDO OAB - MT24269/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO TIRLONI (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Vistos, etc. Conforme se observa do pedido inicial, o 

requerente, ao argumento de não possuir condições financeiras para 

arcar com as custas processuais, pleiteou assistência judiciária gratuita, 

pedido que passo a analisar. De acordo com o art. 98 do Código de 

Processo Civil, considera-se necessitado a pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro 

lado o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos; Desta feita, o artigo 98 e ss. do 

Código de Processo Civil, o qual trata da assistência judiciária aos 

necessitados, deve ser interpretado tendo por base a Constituição da 

República, razão pela qual a parte deve comprovar sua insuficiência de 

recursos. A jurisprudência entende ainda que sinais externos de 

capacidade financeira autorizam o indeferimento do benefício da justiça 

gratuita. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DERECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - REDUÇÃODO VALOR ARBITRADO A 

TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AO FILHOMENOR - BINÔMIO 

NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DEMONSTRADO - CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SINAIS EXTERNOS DE 

CAPACIDADE FINANCEIRA DE QUEM DEVE PRESTAR OS ALIMENTOS - 

CORRETO O INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não se reduz o 

montante fixado a título de obrigação alimentar quando há 

proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a possibilidade 

econômico-financeira do alimentante. O deferimento do pedido de justiça 

gratuita, de acordo com o disposto na Lei 1.060/50, pressupõe a carência 

daquele que a pleiteia. Se a parte alega carência, mas apresenta sinais 

exteriores de capacidade econômica, correta a decisão que indefere o 

benefício. (APELAÇÃO Nº 29456/2011 – Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso – Comarca de Rondonópolis - Data de Julgamento: 08-02-2012 – 

Relator Des. Guiomar Teodoro Borges) Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, 

intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, comprovando a hipossuficiência alegada, ou não havendo 

comprovação de hipossuficiência, proceda ao recolhimento de custas, 

sob pena de indeferimento nos termos do art. 321 do Código de Processos 

Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000363-56.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ALBARI FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEKSON DA SILVA SANTOS MONTEIRO OAB - MT0022106A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO GONCALVES FAVARO (EXECUTADO)

MARCELO ALBERTO GONCALVES FAVARO (EXECUTADO)

ADRIANO GONCALVES FAVARO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Vistos, etc. Conforme se observa do pedido inicial, o 

requerente, ao argumento de não possuir condições financeiras para 

arcar com as custas processuais, pleiteou assistência judiciária gratuita, 

pedido que passo a analisar. De acordo com o art. 98 do Código de 

Processo Civil, considera-se necessitado a pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro 

lado o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos; Desta feita, o artigo 98 e ss. do 

Código de Processo Civil, o qual trata da assistência judiciária aos 

necessitados, deve ser interpretado tendo por base a Constituição da 

República, razão pela qual a parte deve comprovar sua insuficiência de 

recursos. A jurisprudência entende ainda que sinais externos de 

capacidade financeira autorizam o indeferimento do benefício da justiça 

gratuita. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DERECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - REDUÇÃODO VALOR ARBITRADO A 

TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AO FILHOMENOR - BINÔMIO 

NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DEMONSTRADO - CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SINAIS EXTERNOS DE 

CAPACIDADE FINANCEIRA DE QUEM DEVE PRESTAR OS ALIMENTOS - 

CORRETO O INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não se reduz o 

montante fixado a título de obrigação alimentar quando há 

proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a possibilidade 

econômico-financeira do alimentante. O deferimento do pedido de justiça 

gratuita, de acordo com o disposto na Lei 1.060/50, pressupõe a carência 

daquele que a pleiteia. Se a parte alega carência, mas apresenta sinais 

exteriores de capacidade econômica, correta a decisão que indefere o 
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benefício. (APELAÇÃO Nº 29456/2011 – Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso – Comarca de Rondonópolis - Data de Julgamento: 08-02-2012 – 

Relator Des. Guiomar Teodoro Borges) Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, 

intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, comprovando a hipossuficiência alegada, ou não havendo 

comprovação de hipossuficiência, proceda ao recolhimento de custas, 

sob pena de indeferimento nos termos do art. 321 do Código de Processos 

Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000357-49.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO TOBALDINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLEI CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA OAB - PR75577 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO FONTES (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Vistos, etc. Conforme se observa do pedido inicial, o 

requerente, ao argumento de não possuir condições financeiras para 

arcar com as custas processuais, pleiteou assistência judiciária gratuita, 

pedido que passo a analisar. De acordo com o art. 98 do Código de 

Processo Civil, considera-se necessitado a pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro 

lado o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos; Desta feita, o artigo 98 e ss. do 

Código de Processo Civil, o qual trata da assistência judiciária aos 

necessitados, deve ser interpretado tendo por base a Constituição da 

República, razão pela qual a parte deve comprovar sua insuficiência de 

recursos. A jurisprudência entende ainda que sinais externos de 

capacidade financeira autorizam o indeferimento do benefício da justiça 

gratuita. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DERECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - REDUÇÃODO VALOR ARBITRADO A 

TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AO FILHOMENOR - BINÔMIO 

NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DEMONSTRADO - CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SINAIS EXTERNOS DE 

CAPACIDADE FINANCEIRA DE QUEM DEVE PRESTAR OS ALIMENTOS - 

CORRETO O INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não se reduz o 

montante fixado a título de obrigação alimentar quando há 

proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a possibilidade 

econômico-financeira do alimentante. O deferimento do pedido de justiça 

gratuita, de acordo com o disposto na Lei 1.060/50, pressupõe a carência 

daquele que a pleiteia. Se a parte alega carência, mas apresenta sinais 

exteriores de capacidade econômica, correta a decisão que indefere o 

benefício. (APELAÇÃO Nº 29456/2011 – Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso – Comarca de Rondonópolis - Data de Julgamento: 08-02-2012 – 

Relator Des. Guiomar Teodoro Borges) Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, 

intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, comprovando a hipossuficiência alegada, ou não havendo 

comprovação de hipossuficiência, proceda ao recolhimento de custas, 

sob pena de indeferimento nos termos do art. 321 do Código de Processos 

Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000363-56.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ALBARI FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEKSON DA SILVA SANTOS MONTEIRO OAB - MT0022106A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO GONCALVES FAVARO (EXECUTADO)

MARCELO ALBERTO GONCALVES FAVARO (EXECUTADO)

ADRIANO GONCALVES FAVARO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Vistos, etc. Conforme se observa do pedido inicial, o 

requerente, ao argumento de não possuir condições financeiras para 

arcar com as custas processuais, pleiteou assistência judiciária gratuita, 

pedido que passo a analisar. De acordo com o art. 98 do Código de 

Processo Civil, considera-se necessitado a pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro 

lado o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos; Desta feita, o artigo 98 e ss. do 

Código de Processo Civil, o qual trata da assistência judiciária aos 

necessitados, deve ser interpretado tendo por base a Constituição da 

República, razão pela qual a parte deve comprovar sua insuficiência de 

recursos. A jurisprudência entende ainda que sinais externos de 

capacidade financeira autorizam o indeferimento do benefício da justiça 

gratuita. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DERECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - REDUÇÃODO VALOR ARBITRADO A 

TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AO FILHOMENOR - BINÔMIO 

NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DEMONSTRADO - CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SINAIS EXTERNOS DE 

CAPACIDADE FINANCEIRA DE QUEM DEVE PRESTAR OS ALIMENTOS - 

CORRETO O INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não se reduz o 

montante fixado a título de obrigação alimentar quando há 

proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a possibilidade 

econômico-financeira do alimentante. O deferimento do pedido de justiça 

gratuita, de acordo com o disposto na Lei 1.060/50, pressupõe a carência 

daquele que a pleiteia. Se a parte alega carência, mas apresenta sinais 

exteriores de capacidade econômica, correta a decisão que indefere o 

benefício. (APELAÇÃO Nº 29456/2011 – Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso – Comarca de Rondonópolis - Data de Julgamento: 08-02-2012 – 

Relator Des. Guiomar Teodoro Borges) Sendo as custas judiciárias um 

recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o Poder 

Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o 

aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, 

intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, comprovando a hipossuficiência alegada, ou não havendo 

comprovação de hipossuficiência, proceda ao recolhimento de custas, 

sob pena de indeferimento nos termos do art. 321 do Código de Processos 

Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000449-27.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS INDIGO BARTER 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL VIANA DE MELO OAB - SP309229 (ADVOGADO(A))

EVELYN CAVICHIOLI OAB - SP411158 (ADVOGADO(A))

FELIPE GONCALVES LOPES TABERNERO MARTINS OAB - SP386630 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVO ROMEU KETTERMANN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH DESPACHO Processo: 1000449-27.2020.8.11.0108. 

REQUERENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

INDIGO BARTER REQUERIDO: DIVO ROMEU KETTERMANN Chamo o feito à 

ordem. Melhor analisando os autos, noto que o mandado de arresto 

juntado aos autos (ID 30736724) está desprovido da assinatura, ainda que 

eletrônica, do juiz competente. Sendo assim, suspendo os efeitos do 
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despacho retro até que aporte aos autos o mandado devidamente 

assinado pelo juiz que exarou a decisão constante no ID n. 30736733. 

Com a vinda do documento, cumpra-se a missiva. Tapurah/MT, 17 de abril 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000295-09.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL REGINALDO JORGE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Número do Processo: 1000295-09.2020.8.11.0108 

REQUERENTE: EXEQUENTE: GENIVAL REGINALDO JORGE REQUERIDO: 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 

Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por GENIVAL REGINALDO 

JORGE em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , todos 

qualificados nos autos. Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante legal, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, apresentar impugnação à execução, nos próprios autos, no 

prazo de 30 (trinta dias), ou concordar com o cálculo apresentado, na 

forma do artigo 535 do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000496-98.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. U. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. H. (REQUERIDO)

J. H. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Impulsionamento por Certidão Processo 

nº: 1000496-98.2020.8.11.0108 Impulsiono estes autos para intimar da 

parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 15 

dias, o depósito da diligência, observando-se os endereços corretos para 

cumprimento dos atos de arresto no CRI e citação da parte requerida, por 

meio da Guia emitida no endereço , link do site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso e apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos 

autos, a fim de que seja cumprido o mandado de 

citação/intimação/penhora/avaliação. Tapurah/MT, 17 de abril de 2020. 

Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 56016 Nr: 129-96.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANEI BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 Código 56016 - Autos n. 129-96.2017.8.11.0108

Vistos, etc.

Considerando o teor das Portarias-Conjuntas 247, 249 e 281 do TJMT, que 

dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio do novo 

coranvírus (COVID-19) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, redesigno a audiência para o dia 13 de maio de 2020, às 13h30.

Proceda-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 14 de abril de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72050 Nr: 1837-16.2019.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOSMANO SOARES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 Código 72050 - Autos 1837-16.2019.8.11.0108

Vistos, etc.

Considerando o teor das Portarias-Conjuntas 247, 249 e 281 do TJMT, que 

dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio do novo 

coranvírus (COVID-19) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, redesigno a audiência para o dia 12 de maio de 2020, às 15h.

Proceda-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 14 de abril de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72078 Nr: 1848-45.2019.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAWAN SEBASTIÃO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábia Cristina Walter - 

OAB:MT 16136, Patrícia da Silva Pazini Paixão - OAB:MT0026261O

 Código 72078 - Autos n. 1848-45.2019.8.11.0108

Vistos, etc.

Considerando o teor das Portarias-Conjuntas 247, 249 e 281 do TJMT, que 

dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio do novo 

coranvírus (COVID-19) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, redesigno a audiência para o dia 12 de maio de 2020, às 16h30.

Proceda-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 14 de abril de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68230 Nr: 353-63.2019.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIR SALES DE LIMA, MARCIO SALVIANO 

DA SILVA, MARCELO SALVIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, Karolina Pasko dos Santos Fonseca - 

OAB:23579/O

 Posto isto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, 

pronuncio ALDAIR SALES DE LIMA, vulgo “DAU” e MÁRCIO SALVIANO DA 

SILVA incurso nas sanções dos artigos 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 29 

c/c art. 211, caput, e art. 347, parágrafo único, c/c art. 69, todos do 

Código Penal.Outrossim, com fundamento no art. 414 do Código de 

Processo Penal, ressalvando o disposto no parágrafo único do referido 

dispositivo legal, impronuncio MARCELO SALVIANO DOS SANTOS, 

incurso nas sanções dos artigos 211 e 347, parágrafo único, ambos do 

Código Penal.Em atenção ao disposto no artigo 413, § 3º, do Código de 
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Processo Penal, tenho que a situação fática desde a decretação das 

prisões de Márcio e Aldair em nada se alteraram, razão pela qual 

subsistem os motivos autorizadores da prisão preventiva, conforme 

destacados nas decisões de fls. 180/182, 111/113 e 169/171.Assim, 

considerando que os réus ALDAIR SALES DE LIMA, vulgo “DAU” e 

MÁRCIO SALVIANO DA SILVA permaneceram custodiados cautelarmente 

durante toda a tramitação do feito e, subsistindo os motivos ensejadores 

da prisão, quais sejam, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, 

além de assegurar a instrução criminal, determino que assim permaneça, 

até a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri.Intimem-se, nos termos 

do art. 420 do Código de Processo Penal.Ocorrendo a preclusão, abra-se 

vista as partes para os fins do artigo 422 do CPP.Após, conclusos para a 

elaboração do relatório, bem como para a designação de Sessão de 

Julgamento a realizar-se pelo E. Tribunal do Júri.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Tapurah/MT, 16 de abril de 2020.BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 48562 Nr: 837-20.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos Belo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DETERMINO a realização de sequestro do montante devido, 

anotado em cálculo elaborado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, em conta bancária da Fazenda Pública 

Estadual, consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do FONAJE – Enunciados 

da Fazenda Pública.JUNTE-SE aos autos o extrato inerente à operação de 

bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se o sequestro o montante 

integral da dívida, INTIME-SE a parte executada para que ciente da 

constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, apresente embargos, 

sob pena de preclusão.Uma vez ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo oposição de embargos, o que deverá ser certificado, tornem os 

autos conclusos para sentença de extinção da execução e consequente 

expedição de alvará judicial em favor da parte exequente.Caso contrário, 

aportando aos autos embargos a penhora, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte adversa para que, no mesmo prazo, querendo, se 

manifeste quanto as teses defensivas, sob pena de 

preclusão.Oportunamente, tornem os autos conclusos.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Tapurah/MT, 17 de abril de 

2020.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000445-87.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO PINHEIRO SEDRINS (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

Número do Processo: 1000445-87.2020.8.11.0108 REQUERENTE: AUTOR: 

SICREDI CENTRO NORTE REQUERIDO: REU: LUCIANO PINHEIRO SEDRINS 

Vistos, etc. Trata-se de ação monitória fundada em Cédula de Crédito 

Bancário movida por SICREDI CENTRO NORTE em face de LUCIANO 

PINHEIRO SEDRINS , todos qualificados nos autos. Inicialmente, verifico 

que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 Código de 

Processo Civil. Além disso, preenchidos os requisitos do art. 700 do CPC. 

EXPEÇA-SE o mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para 

execução de obrigação de fazer ou de não fazer, com o prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos pedidos na inicial, bem como para o pagamento 

de honorários advocatícios, estes equivalentes a 5% (cinco por cento) do 

valor da causa (CPC, art. 701), anotando-se, ainda, nesse mandado, que, 

caso o réu o cumpra, no prazo estipulado, ficará isento de custas 

processuais (CPC art. 701, § 1º). Conste, ainda, que, nesse prazo, o réu 

poderá oferecer embargos (art. 702 do CPC), e que, não havendo o 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial (art. 701, § 2º, do CPC). 

Apresentando o requerido, embargos à ação monitória, no prazo legal, 

certifique-se e intime-se o autor para responder os embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do art. 702, § 5º, do CPC. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000557-90.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BOULHOSA & CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TADEU BOBEK (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

Número do Processo: 1000557-90.2019.8.11.0108 REQUERENTE: 

AUTOR(A): BOULHOSA & CIA LTDA REQUERIDO: REU: TADEU BOBEK 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Monitória fundada em Cheque movida por 

BOULHOSA & CIA LTDA em face de TADEU BOBEK , todos qualificados 

nos autos. Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos dos 

artigos 319 e 320 Código de Processo Civil. Além disso, preenchidos os 

requisitos do art. 700 do CPC. EXPEÇA-SE o mandado de pagamento, de 

entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não 

fazer, com o prazo de 15 (quinze) dias, nos termos pedidos na inicial, bem 

como para o pagamento de honorários advocatícios, estes equivalentes a 

5% (cinco por cento) do valor da causa (CPC, art. 701), anotando-se, 

ainda, nesse mandado, que, caso o réu o cumpra, no prazo estipulado, 

ficará isento de custas processuais (CPC art. 701, § 1º). Conste, ainda, 

que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos (art. 702 do CPC), e 

que, não havendo o cumprimento da obrigação ou oferecimento de 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 

701, § 2º, do CPC). Apresentando o requerido, embargos à ação monitória, 

no prazo legal, certifique-se e intime-se o autor para responder os 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 702, § 5º, do 

CPC. Diante da comprovação da impossibilidade do recolhimento das 

custas defiro os benefícios da justiça gratuita, consoante Súmula 481 do 

STJ. Anote-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000263-04.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYRES & DE SOUZA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

Número do Processo: 1000263-04.2020.8.11.0108 REQUERENTE: 

AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REQUERIDO: REU: AYRES & DE 

SOUZA LTDA - ME Vistos, etc. Trata-se de Ação Monitória fundada em 

Contratos Bancários movida por SICREDI CENTRO NORTE em face de 

AYRES & DE SOUZA LTDA - ME , todos qualificados nos autos. 

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 

e 320 Código de Processo Civil. Além disso, preenchidos os requisitos do 

art. 700 do CPC. EXPEÇA-SE o mandado de pagamento, de entrega de 

coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, com o 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos pedidos na inicial, bem como para o 

pagamento de honorários advocatícios, estes equivalentes a 5% (cinco 

por cento) do valor da causa (CPC, art. 701), anotando-se, ainda, nesse 

mandado, que, caso o réu o cumpra, no prazo estipulado, ficará isento de 

custas processuais (CPC art. 701, § 1º). Conste, ainda, que, nesse prazo, 
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o réu poderá oferecer embargos (art. 702 do CPC), e que, não havendo o 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial (art. 701, § 2º, do CPC). 

Apresentando o requerido, embargos à ação monitória, no prazo legal, 

certifique-se e intime-se o autor para responder os embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do art. 702, § 5º, do CPC. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000353-12.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

RIBEIRO HOLDING PARTICIPACAO E CONTROLE FINANCEIRO EIRELI 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT7666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO JOAO BRISOT (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

Número do Processo: 1000353-12.2020.8.11.0108 REQUERENTE: 

AUTOR(A): RIBEIRO HOLDING PARTICIPACAO E CONTROLE FINANCEIRO 

EIRELI REQUERIDO: REU: GILBERTO JOAO BRISOT Vistos, etc. Trata-se de 

Ação Monitória fundada em cheque movida por RIBEIRO HOLDING 

PARTICIPACAO E CONTROLE FINANCEIRO EIRELI em face de GILBERTO 

JOAO BRISOT , todos qualificados nos autos. Inicialmente, verifico que 

estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 Código de 

Processo Civil. Além disso, preenchidos os requisitos do art. 700 do CPC. 

EXPEÇA-SE o mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para 

execução de obrigação de fazer ou de não fazer, com o prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos pedidos na inicial, bem como para o pagamento 

de honorários advocatícios, estes equivalentes a 5% (cinco por cento) do 

valor da causa (CPC, art. 701), anotando-se, ainda, nesse mandado, que, 

caso o réu o cumpra, no prazo estipulado, ficará isento de custas 

processuais (CPC art. 701, § 1º). Conste, ainda, que, nesse prazo, o réu 

poderá oferecer embargos (art. 702 do CPC), e que, não havendo o 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial (art. 701, § 2º, do CPC). 

Apresentando o requerido, embargos à ação monitória, no prazo legal, 

certifique-se e intime-se o autor para responder os embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do art. 702, § 5º, do CPC. Intime-se o 

exequente para depositar em secretaria, no prazo de 30 dias, o original do 

título a ser arquivado em pasta própria e restituído ao fim do processo. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000199-91.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSO BALISTIERI (EXECUTADO)

IVANETE MARIA PEZZINI BALISTIERI (EXECUTADO)

ELOY BALISTIERI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DECISÃO Número do Processo: 1000199-91.2020.8.11.0108 

REQUERENTE: EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: 

EXECUTADO: NELSO BALISTIERI, ELOY BALISTIERI, IVANETE MARIA 

PEZZINI BALISTIERI Vistos, etc. Trata-se de execução de título extrajudicial 

fundada em Contratos Bancários movida por BANCO DO BRASIL SA em 

face de NELSO BALISTIERI e dos seus avalistas ELOY BALISTIERI e 

IVANETE MARIA PEZZINI BALISTIERI, todos qualificados nos autos. 

Verifico que estão preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do Código 

de Processo Civil. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida de custas e honorário 

advocatício, sendo que em relação a esses fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 829, §§ 1º e 2º, e 827, § 

1º, ambos do CPC. O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E 

DEPÓSITO deverá ser EXPEDIDO EM 02 (duas) vias, a primeira com o 

propósito de promover a citação da parte executada e a segunda com o 

objetivo de promover a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não 

seja quitado no prazo legal de 03 (três) dias. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça deverá proceder 

imediatamente à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o 

executado. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, 

mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Se o oficial de justiça não 

encontrar a parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar o executado duas vezes em dias distintos 

e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido. Se o exequente requerer ou 

tiver requerido, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o exequente, no prazo de 

10 (dez) dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as 

averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida. No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão. Para o cumprimento do mandado o Oficial de 

Justiça deverá observar às prerrogativas do artigo 212, § 2º do CPC. 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, 

data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000237-06.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

MARCOS REINALDO TIRLONI (EXECUTADO)

CLAUDIO C. PESSATTO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DECISÃO Número do Processo: 1000237-06.2020.8.11.0108 

REQUERENTE: EXEQUENTE: DU PONT DO BRASIL S A REQUERIDO: 

EXECUTADO: CLAUDIO C. PESSATTO - ME, MARCOS REINALDO TIRLONI, 

JOAO LUIS DO NASCIMENTO Vistos, etc. Trata-se de ação de Execução 

de Título Extrajudicial movida por DU PONT DO BRASIL S A em face de 

CLAUDIO C. PESSATTO - ME e MARCOS REINALDO TIRLONI e JOAO LUIS 

DO NASCIMENTO , todos qualificados nos autos. Verifico que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do Código de Processo Civil. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida de custas e honorário advocatício, sendo 

que em relação a esses fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos dos artigos 829, §§ 1º e 2º, e 827, § 1º, ambos do CPC. 

O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá 

ser EXPEDIDO EM 02 (duas) vias, a primeira com o propósito de promover 

a citação da parte executada e a segunda com o objetivo de promover a 

penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo 

legal de 03 (três) dias. Não efetuado o pagamento, munido da segunda via 

do mandado, o oficial de justiça deverá proceder imediatamente à penhora 

de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimar, na mesma oportunidade, o executado. A penhora recairá sobre os 

bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo 

executado e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a 

constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente. Se o oficial de justiça não encontrar a parte executada, 
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arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, 

procurar o executado duas vezes em dias distintos e, havendo suspeita 

de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido. Se o exequente requerer ou tiver 

requerido, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o exequente, no prazo de 

10 (dez) dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as 

averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida. No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão. Para o cumprimento do mandado o Oficial de 

Justiça deverá observar às prerrogativas do artigo 212, § 2º do CPC. 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, 

data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000128-60.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON AUGUSTO MENDES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000128-60.2018.8.11.0108 CERTIFICO que o recurso inominado é 

tempestivo, razão pela qual impulsiono os autos para a intimação da parte 

requerida, por seu procurador, para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

contrarrazões de recurso. Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000276-71.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ELIAS ZANATTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO MULLER (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE TAPURAH NUMERO DO PROCESSO: 

1000276-71.2018.8.11.0108 CERTIFICO que decorreu o prazo de citação 

do executado, sem manifestação nos autos quanto a pagamento, 

nomeação de bens a penhora ou impugnação a execução, razão pela qual 

impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para no prazo de 5 dias requerer o que entender de 

direito. Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Comarca da Terra Nova do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 009/2020-DF

A Excelentíssima Senhora Doutora JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI, Juíza 

Diretora do Foro da Comarca de Terra Nova do Norte, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 4.995 de 13 de Maio de 1986, que criou 

o Município de Terra Nova do Norte/MT;

R E S O L V E:

Art. 1º - SUSPENDER o expediente do Fórum da Comarca de Terra Nova 

do Norte bem como dos Cartórios Extrajudiciais, no dia 13/05/2020(quarta 

feira), em virtude do Feriado Municipal.

Art. 2º - Suspender os prazos processuais que se iniciem ou findem na 

referida data, ficando os mesmo prorrogados para o primeiro dia útil 

subsequente.

 Art. 3º - Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, à Corregedoria 

Geral da Justiça, Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MT, Promotoria 

de Justiça e aos Cartórios do 1º e 2º Ofício desta Comarca.

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte / MT, 16 de abril de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito-Diretora do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000049-19.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. R. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE WEBER DE SOUSA OAB - MT25646/O (ADVOGADO(A))

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. Z. (REQUERIDO)

R. P. D. R. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016037A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000049-19.2019.8.11.0085. 

REQUERENTE: CLAUDIO DA ROSA MARTINS REQUERIDO: LIDIO 

ZEFERINO, ROSALINA PEREIRA DA ROSA MARTINS Vistos. Cuida-se de 

ação de guarda c/c liminar de guarda provisória ajuizada por CLAUDIO DA 

ROSA MARTINS, em desfavor de LIDIO ZEFERINO e ROSALINA PEREIRA 

DA ROSA MARTINS, todos qualificados nos autos, objetivando a guarda 

unilateral da menor LUDYMILA ZEFERINO MARTINS. A inicial foi recebida 

ao Id. 20310577, sendo postergada a análise do pleito de guarda 

provisória. No decorrer do procedimento foi informado o óbito do 

requerente (Id. 29432137 e Id. 31152388). Vieram os autos conclusos. 

DECIDO. Considerando que a parte autora veio a óbito (certidão de óbito 

ao Id. 29432139), é de rigor a extinção do feito. Como é cediço, o 

interesse de agir, traduzido pela necessidade ou pela utilidade da tutela 

jurisdicional, que é um requisito prévio de admissibilidade do exame da 

questão de mérito, deve existir tanto no momento do ajuizamento da ação, 

bem como durante toda a demanda, inclusive no instante em que a 

sentença é prolatada. Outrossim, a extinção se faz necessária não só 

pela perda superveniente das condições da ação, mas também por se 

tratar de ação de caráter personalíssimo, que não pode ser transmitida 

aos herdeiros ou sucessores da parte, em caso de falecimento, como veio 

a ocorrer nesta demanda. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos VI e 

IX do Código de Processo Civil. Por fim, no que tange ao pedido de 

expedição de certidão de honorários formulado pela causídica ao Id. 

29432137, verifica-se dos autos, a causídica foi nomeada para apresentar 

a defesa do requerido Lidio, entretanto, não a fez no prazo legal, 

manifestando-se nos autos apenas para informar o falecimento do autor. 

Assim, revogo a nomeação de Id. 22591133. Ciência ao Ministério Público 

Após, observadas as formalidades legais e cumpridas as determinações, 

arquivem-se os autos. Às providências. Terra Nova do Norte, data da 

assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000049-19.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. R. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE WEBER DE SOUSA OAB - MT25646/O (ADVOGADO(A))

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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L. Z. (REQUERIDO)

R. P. D. R. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016037A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000049-19.2019.8.11.0085. 

REQUERENTE: CLAUDIO DA ROSA MARTINS REQUERIDO: LIDIO 

ZEFERINO, ROSALINA PEREIRA DA ROSA MARTINS Vistos. Cuida-se de 

ação de guarda c/c liminar de guarda provisória ajuizada por CLAUDIO DA 

ROSA MARTINS, em desfavor de LIDIO ZEFERINO e ROSALINA PEREIRA 

DA ROSA MARTINS, todos qualificados nos autos, objetivando a guarda 

unilateral da menor LUDYMILA ZEFERINO MARTINS. A inicial foi recebida 

ao Id. 20310577, sendo postergada a análise do pleito de guarda 

provisória. No decorrer do procedimento foi informado o óbito do 

requerente (Id. 29432137 e Id. 31152388). Vieram os autos conclusos. 

DECIDO. Considerando que a parte autora veio a óbito (certidão de óbito 

ao Id. 29432139), é de rigor a extinção do feito. Como é cediço, o 

interesse de agir, traduzido pela necessidade ou pela utilidade da tutela 

jurisdicional, que é um requisito prévio de admissibilidade do exame da 

questão de mérito, deve existir tanto no momento do ajuizamento da ação, 

bem como durante toda a demanda, inclusive no instante em que a 

sentença é prolatada. Outrossim, a extinção se faz necessária não só 

pela perda superveniente das condições da ação, mas também por se 

tratar de ação de caráter personalíssimo, que não pode ser transmitida 

aos herdeiros ou sucessores da parte, em caso de falecimento, como veio 

a ocorrer nesta demanda. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos VI e 

IX do Código de Processo Civil. Por fim, no que tange ao pedido de 

expedição de certidão de honorários formulado pela causídica ao Id. 

29432137, verifica-se dos autos, a causídica foi nomeada para apresentar 

a defesa do requerido Lidio, entretanto, não a fez no prazo legal, 

manifestando-se nos autos apenas para informar o falecimento do autor. 

Assim, revogo a nomeação de Id. 22591133. Ciência ao Ministério Público 

Após, observadas as formalidades legais e cumpridas as determinações, 

arquivem-se os autos. Às providências. Terra Nova do Norte, data da 

assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000707-43.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VENTURA DOS SANTOS OAB - MT25440/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE CERTIDÃO Certifico que passo a juntar aos autos o 

Oficio 01/2020 do médico perito, informando o agendamento da perícia 

para o dia 16/05/2020 das 08h00min às 10h00min no Hospital Municipal de 

Terra Nova do Norte - MT, conforme documento anexo. Certifico ainda que 

passo a intimar a parte autora através do seu(a) advogado(a) para que 

compareça na perícia agendada. TERRA NOVA DO NORTE, 17 de abril de 

2020. ERCILIO GIACOMEL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA 

DE TERRA NOVA DO NORTE E INFORMAÇÕES: AV. 12 de abril, 100, 

Centro, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 TELEFONE: (66) 

35341740

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000517-80.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DOLINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

FELIPE WEBER DE SOUSA OAB - MT25646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE CERTIDÃO Certifico que passo a juntar aos autos o 

Oficio 01/2020 do médico perito, informando o agendamento da perícia 

para o dia 16/05/2020 das 08h00min às 10h00min no Hospital Municipal de 

Terra Nova do Norte - MT, conforme documento anexo. Certifico ainda que 

passo a intimar a parte autora através do seu(a) advogado(a) para que 

compareça na perícia agendada. TERRA NOVA DO NORTE, 17 de abril de 

2020. ERCILIO GIACOMEL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA 

DE TERRA NOVA DO NORTE E INFORMAÇÕES: AV. 12 de abril, 100, 

Centro, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 TELEFONE: (66) 

35341740

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000816-57.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ONIR JOSE DIDEA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE WEBER DE SOUSA OAB - MT25646/O (ADVOGADO(A))

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA INSS CPA - CUIABÁ/MT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE CERTIDÃO Certifico que passo a juntar aos autos o 

Oficio 01/2020 do médico perito, informando o agendamento da perícia 

para o dia 16/05/2020 das 08h00min às 10h00min no Hospital Municipal de 

Terra Nova do Norte - MT, conforme documento anexo. Certifico ainda que 

passo a intimar a parte autora através do seu(a) advogado(a) para que 

compareça na perícia agendada. TERRA NOVA DO NORTE, 17 de abril de 

2020. ERCILIO GIACOMEL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA 

DE TERRA NOVA DO NORTE E INFORMAÇÕES: AV. 12 de abril, 100, 

Centro, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 TELEFONE: (66) 

35341740

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000707-43.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VENTURA DOS SANTOS OAB - MT25440/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE CERTIDÃO Certifico que passo a juntar aos autos o 

Oficio 01/2020 do médico perito, informando o agendamento da perícia 

para o dia 09 de maio de 2020 das 08h00min às 10h00min no Hospital 

Municipal de Terra Nova do Norte - MT, conforme documento anexo. 

Certifico ainda que passo a intimar a parte autora através do seu(a) 

advogado(a) para que compareça na perícia agendada. TERRA NOVA DO 

NORTE, 17 de abril de 2020. ERCILIO GIACOMEL Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE TERRA NOVA DO NORTE E INFORMAÇÕES: 

AV. 12 de abril, 100, Centro, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 

78505-000 TELEFONE: (66) 35341740

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000517-80.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DOLINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

FELIPE WEBER DE SOUSA OAB - MT25646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE CERTIDÃO Certifico que passo a juntar aos autos o 

Oficio 01/2020 do médico perito, informando o agendamento da perícia 

para o dia 09 de maio de 2020 das 08h00min às 10h00min no Hospital 
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Municipal de Terra Nova do Norte - MT, conforme documento anexo. 

Certifico ainda que passo a intimar a parte autora através do seu(a) 

advogado(a) para que compareça na perícia agendada. TERRA NOVA DO 

NORTE, 17 de abril de 2020. ERCILIO GIACOMEL Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE TERRA NOVA DO NORTE E INFORMAÇÕES: 

AV. 12 de abril, 100, Centro, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 

78505-000 TELEFONE: (66) 35341740

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000816-57.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ONIR JOSE DIDEA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE WEBER DE SOUSA OAB - MT25646/O (ADVOGADO(A))

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA INSS CPA - CUIABÁ/MT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE CERTIDÃO Certifico que passo a juntar aos autos o 

Oficio 01/2020 do médico perito, informando o agendamento da perícia 

para o dia 09 de maio de 2020 das 08h00min às 10h00min no Hospital 

Municipal de Terra Nova do Norte - MT, conforme documento anexo. 

Certifico ainda que passo a intimar a parte autora através do seu(a) 

advogado(a) para que compareça na perícia agendada. TERRA NOVA DO 

NORTE, 17 de abril de 2020. ERCILIO GIACOMEL Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO VARA ÚNICA DE TERRA NOVA DO NORTE E INFORMAÇÕES: 

AV. 12 de abril, 100, Centro, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 

78505-000 TELEFONE: (66) 35341740

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000122-88.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DE MARCHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016037A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE CERTIDÃO CERTIDÃO Certifico que passo a juntar aos 

autos o Oficio 01/2020 do Médico Perito, informando o agendamento da 

perícia para o dia 09 de maio de 2020 das 08h00min às 10h00min no 

Hospital Municipal de Terra Nova do Norte - MT, conforme documento 

anexo. Certifico ainda que passo a intimar a parte autora através do 

seu(a) advogado(a) para que compareça na perícia agendada. TERRA 

NOVA DO NORTE, 17 de abril de 2020. GIZELA TEREZINHA GARCIA 

SOARES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

TERRA NOVA DO NORTE E INFORMAÇÕES: AV. 12 de abril, 100, Centro, 

TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 TELEFONE: (66) 

35341740

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000312-51.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO BUSGES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

TIAGO FRIGHETTO OAB - MT23745/O (ADVOGADO(A))

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO GUIMARAES LEVINDO COELHO OAB - MG125298 

(ADVOGADO(A))

WANDERLEI JOSE RIBEIRO OAB - MG118418 (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE CERTIDÃO CERTIDÃO Certifico que passo a juntar aos 

autos o Oficio 01/2020 do Médico Perito, informando o agendamento da 

perícia para o dia 09 de maio de 2020 das 08h00min às 10h00min no 

Hospital Municipal de Terra Nova do Norte - MT, conforme documento 

anexo. Certifico ainda que passo a intimar a parte autora através do 

seu(a) advogado(a) para que compareça na perícia agendada, bem como 

a parte requerida acerca do referido agendamento. TERRA NOVA DO 

NORTE, 17 de abril de 2020. GIZELA TEREZINHA GARCIA SOARES DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE TERRA NOVA 

DO NORTE E INFORMAÇÕES: AV. 12 de abril, 100, Centro, TERRA NOVA 

DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 TELEFONE: (66) 35341740

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000312-51.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO BUSGES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

TIAGO FRIGHETTO OAB - MT23745/O (ADVOGADO(A))

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO GUIMARAES LEVINDO COELHO OAB - MG125298 

(ADVOGADO(A))

WANDERLEI JOSE RIBEIRO OAB - MG118418 (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE CERTIDÃO CERTIDÃO Certifico que passo a juntar aos 

autos o Oficio 01/2020 do Médico Perito, informando o agendamento da 

perícia para o dia 09 de maio de 2020 das 08h00min às 10h00min no 

Hospital Municipal de Terra Nova do Norte - MT, conforme documento 

anexo. Certifico ainda que passo a intimar a parte autora através do 

seu(a) advogado(a) para que compareça na perícia agendada, bem como 

a parte requerida acerca do referido agendamento. TERRA NOVA DO 

NORTE, 17 de abril de 2020. GIZELA TEREZINHA GARCIA SOARES DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE TERRA NOVA 

DO NORTE E INFORMAÇÕES: AV. 12 de abril, 100, Centro, TERRA NOVA 

DO NORTE - MT - CEP: 78505-000 TELEFONE: (66) 35341740

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000427-72.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RONALDO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora acerca do laudo pericial; da contestação e documentos, para, 

querendo, manifestar-se no prazo de quinze dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000707-43.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VENTURA DOS SANTOS OAB - MT25440/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que a perícia 

será realizada dia 16/05/2020 e não 09/05/2020, que no oficio houve 

equivoco de digitação, sendo confirmado a data correta via telefone para 

16/05/2020, tornando a intimação anterior cancelada. Outrossim, intimo o 

autor por meio do patrono para realização da perícia no dia 16/05/2020, 

das 08 ás 11horas, no hospital municipal de Terra Nova do Norte, Médico 

Claudemir Mendes Barranco, devendo levar os exames existentes 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 783 de 795



pertinentes ao caso. O referido é verdade e dou fé. Cristiane Rohenkohl 

Roscete Técnica Judiciária mat 10982

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000517-80.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DOLINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

FELIPE WEBER DE SOUSA OAB - MT25646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (REU)

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que a perícia 

será realizada dia 16/05/2020 e não 09/05/2020, que no oficio houve 

equivoco de digitação, sendo confirmado a data correta via telefone para 

16/05/2020, tornando a intimação anterior cancelada. Outrossim, intimo o 

autor por meio do patrono para realização da perícia no dia 16/05/2020, 

das 08 ás 11horas, no hospital municipal de Terra Nova do Norte, Médico 

Claudemir Mendes Barranco, devendo levar os exames existentes 

pertinentes ao caso. O referido é verdade e dou fé. Cristiane Rohenkohl 

Roscete Técnica Judiciária mat 10982

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000816-57.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ONIR JOSE DIDEA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE WEBER DE SOUSA OAB - MT25646/O (ADVOGADO(A))

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA INSS CPA - CUIABÁ/MT (REU)

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que a perícia 

será realizada dia 16/05/2020 e não 09/05/2020, que no oficio houve 

equivoco de digitação, sendo confirmado a data correta via telefone para 

16/05/2020, tornando a intimação anterior cancelada. Outrossim, intimo o 

autor por meio do patrono para realização da perícia no dia 16/05/2020, 

das 08 ás 11horas, no hospital municipal de Terra Nova do Norte, Médico 

Claudemir Mendes Barranco, devendo levar os exames existentes 

pertinentes ao caso. O referido é verdade e dou fé. Cristiane Rohenkohl 

Roscete Técnica Judiciária mat 10982

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000122-88.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DE MARCHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016037A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que a perícia 

será realizada dia 16/05/2020 e não 09/05/2020, que no oficio houve 

equivoco de digitação, sendo confirmado a data correta via telefone para 

16/05/2020, tornando a intimação anterior cancelada. Outrossim, intimo o 

autor por meio do patrono para realização da perícia no dia 16/05/2020, 

das 08 ás 11horas, no hospital municipal de Terra Nova do Norte, Médico 

Claudemir Mendes Barranco, devendo levar os exames existentes 

pertinentes ao caso. O referido é verdade e dou fé. Cristiane Rohenkohl 

Roscete Técnica Judiciária mat 10982

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000312-51.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO BUSGES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

TIAGO FRIGHETTO OAB - MT23745/O (ADVOGADO(A))

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO GUIMARAES LEVINDO COELHO OAB - MG125298 

(ADVOGADO(A))

WANDERLEI JOSE RIBEIRO OAB - MG118418 (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que a perícia 

será realizada dia 16/05/2020 e não 09/05/2020, que no oficio houve 

equivoco de digitação, sendo confirmado a data correta via telefone para 

16/05/2020, tornando a intimação anterior cancelada. Outrossim, intimo o 

autor por meio do patrono para realização da perícia no dia 16/05/2020, 

das 08 ás 11horas, no hospital municipal de Terra Nova do Norte, Médico 

Claudemir Mendes Barranco, devendo levar os exames existentes 

pertinentes ao caso. O referido é verdade e dou fé. Cristiane Rohenkohl 

Roscete Técnica Judiciária mat 10982

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59491 Nr: 1118-11.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS FREITAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que o RECURSO 

DE APELAÇÃO de fls. 253-257 (protocolado em 10/02/2020), foi 

apresentado TEMPESTIVAMENTE, pela parte requerida, com intimação da 

sentença via carga dos autos na data de 04/02/2020.

Certifico ainda que, impulsiono estes autos, com a finalidade de abrir 

vistas ao recorrido acerca do recurso de apelação, interposto 

tempestivamente, para, querendo, apresentar suas contra razões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64761 Nr: 930-47.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE JOSEFA DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NARDI - 

OAB:24204/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que o RECURSO 

DE APELAÇÃO de fls. 74-76 (protocolado em 07/01/2020), foi apresentado 

TEMPESTIVAMENTE, pela parte requerida, com intimação da sentença via 

carga/remessa dos autos na data de 16/12/2019 (fls. 73v).

Certifico ainda que, impulsiono estes autos, com a finalidade de abrir 

vistas ao recorrido acerca do recurso de apelação, interposto 

tempestivamente, para, querendo, apresentar suas contra razões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55821 Nr: 639-52.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GRIMARÃES DE ANDRADE - OAB:OAB/MG 78.069, BREINER RICARDO 

DINIZ RESENDE MACHADO - OAB:OAB/MT 16227-A

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que o RECURSO 

DE APELAÇÃO de fls. 124-133 (protocolado em 10/02/2020), foi 
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apresentado TEMPESTIVAMENTE, pela parte requerida, com intimação da 

sentença via DJE nº 10660, publicado dia 22/01/2020.

Certifico ainda que, impulsiono estes autos, com a finalidade de abrir 

vistas ao recorrido acerca do recurso de apelação, interposto 

tempestivamente, para, querendo, apresentar suas contra razões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60685 Nr: 280-34.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON JOSE DE PADUÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:OAB/MT 15.523, MIDIÃ CARBO FERNEDA BORGUETTI - 

OAB:21.097-O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que o RECURSO 

DE APELAÇÃO de fls. 79-85 (protocolado em 09/01/2020), foi apresentado 

TEMPESTIVAMENTE, pela parte requerida, com intimação da sentença via 

carga/remessa dos autos na data de 18/11/2019 (fls. 78v).

Certifico ainda que, impulsiono estes autos, com a finalidade de abrir 

vistas ao recorrido acerca do recurso de apelação, interposto 

tempestivamente, para, querendo, apresentar suas contra razões no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61272 Nr: 596-47.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARET DE LOURDES PERIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO: Finalidade: proceder a intimação da parte autora acerca do 

transito em julgado da sentença, conforme certidão adiante transcrita: 

"Certifico que a sentença proferida nestes autos transitou em julgado sem 

interposição de recursos".

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-19.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

HEIDER AGOSTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FRIGHETTO OAB - MT23745/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO LUIS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO BUENO PEDROZA OAB - MT21797/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000103-19.2018.8.11.0085. Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, devendo ser apresentado os pontos 

controvertidos, sob pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o 

prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela inexistência. Havendo 

requerimento de produção de prova testemunhal, INTIME-SE as partes 

para apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da assinatura 

digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-19.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

HEIDER AGOSTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FRIGHETTO OAB - MT23745/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO LUIS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO BUENO PEDROZA OAB - MT21797/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000103-19.2018.8.11.0085. Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, devendo ser apresentado os pontos 

controvertidos, sob pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o 

prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela inexistência. Havendo 

requerimento de produção de prova testemunhal, INTIME-SE as partes 

para apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da assinatura 

digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000370-78.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE VARA ÚNICA DE VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE RUA VEREADOR ENIO FERNANDES LEITE, S/N, 

ANTIGA RUA MUNICIPAL, CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELMO LAMOIA DE 

MORAES PROCESSO n. 1000370-78.2019.8.11.0077 Valor da causa: R$ 

10.495,00 ESPÉCIE: [Bancários]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: MARIA FRANCISCA DE JESUS Endereço: rua sem 

denominação, 0, centro, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - 

CEP: 78245-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Endereço: CENTRO EMPRESARIAL ITAÚ CONCEIÇÃO, PRAÇA 

ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100, PARQUE JABAQUARA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04344-902 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnando a contestação ID 30964778. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000198-39.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

N. A. K. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT22662-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. C. M. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE VARA ÚNICA DE VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE RUA VEREADOR ENIO FERNANDES LEITE, S/N, 

ANTIGA RUA MUNICIPAL, CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELMO LAMOIA DE 

MORAES PROCESSO n. 1000198-39.2019.8.11.0077 Valor da causa: R$ 

1.000,00 ESPÉCIE: [Reconhecimento / Dissolução]->DIVÓRCIO 

CONSENSUAL (98) POLO ATIVO: Nome: NELSON ALBACH KULKA 

Endereço: AV DR PAULO ALCIDES PRATES, 691, JARDIM AEROPORTO, 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 POLO 

PASSIVO: Nome: NAIR CANUTO MACIEL Endereço: Dr. Paulo Alcides 

Prates, 691, JARDIM AEROPORTO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

- MT - CEP: 78245-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR para ciência da 

certidão de honorários ID 31343268 expedida. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000362-04.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SMERDECK PIOTTO OAB - MT22984-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. S. R. (REU)

A. E. S. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE ANTONIO DA SILVA OAB - 036.416.651-75 (REPRESENTANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE VARA ÚNICA DE VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE RUA VEREADOR ENIO FERNANDES LEITE, S/N, 

ANTIGA RUA MUNICIPAL, CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELMO LAMOIA DE 

MORAES PROCESSO n. 1000362-04.2019.8.11.0077 Valor da causa: R$ 

2.160,00 ESPÉCIE: [Revisão]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69) POLO ATIVO: Nome: RODINEI CONCEICAO RIBEIRO Endereço: ZONA 

RURAL, S/N, Chácara do Sr. Zeferino Neto Profeta da Cruz, ZONA 

RURAL, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 

POLO PASSIVO: Nome: GUSTAVO SILVA RIBEIRO Endereço: Avenida das 

Araras, 1144, Jardim Alto da Gloria, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 

Nome: ADELY EDUARDA SILVA RIBEIRO Endereço: Avenida das Araras, 

1144, Jardim Alto da Gloria, PONTES E LACERDA - MT - CEP: Nome: ALINE 

ANTONIO DA SILVA Endereço: Avenida das Araras, 1144, Jardim Alto da 

Gloria, PONTES E LACERDA - MT - CEP: FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DÉBORA SMERDECK PIOTTO para ciência da 

certidão de honorários ID 31346742 expedida. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, 17 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000812-44.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI OAB - MT0012981A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000812-44.2019.8.11.0077. REQUERENTE: MOACIR FREITAS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE Vistos, 

etc. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar 

dano irreparável à parte recorrente (art. 43 da Lei 9.099/95 e Enunciado 

166 do FONAJE). Intime-se a parte recorrida para apresentar 
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contrarrazões, no prazo de 10(dez) dias corridos. Apresentadas as 

contrarrazões ou decorrido o prazo sem manifestação, remetam-se os 

autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens e cautelas de estilo. Vila 

Bela da Santíssima Trindade, 17 de abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000457-34.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO PEREIRA DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000457-34.2019.8.11.0077. REQUERENTE: ADAUTO PEREIRA 

DOS SANTOS FILHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. DA HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS 

PARTES A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública 

quanto ao direito e valor discutido nos autos, em razão de sua 

manifestação expressa, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que possa 

produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. 

P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. 

DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO O cálculo de liquidação do 

débito já foi realizado por meio do Sistema SRP, na forma do Provimento nº 

20/2020-CM, de 1º de abril de 2020. SERVE A PRESENTE DECISÃO, 

ACOMPANHADA DO CÁLCULO ATUALIZADO, COMO OFÍCIO 

REQUISITÓRIO (RPV) a ser encaminhado ao ente devedor via PJE, 

conforme art. 6º do Provimento nº 20/2020-CM. Tão logo seja comprovado 

o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e 

fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento da 

obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, conclusos 

para realização de sequestro do valor bruto atualizado, na forma do art. 8º 

do Provimento nº 20/2020-CM. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 17 de 

abril de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000004-05.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000004-05.2020.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. O ESTADO DE MATO GROSSO opôs embargos à execução 

contra a fazenda pública movida por ANDRÉ HENRIQUE BARBOSA DA 

SILVEIRA, sustentando a existência de excesso de execução, 

consubstanciado no equívoco do cálculo da correção monetária, que deve 

se dar pelo IPCA-E e com início na data da certidão de crédito; e dos juros 

moratórios, os quais devem seguir os índices de remuneração da 

poupança. O exequente se manifestou afirmando que a data de início da 

correção monetária deve ser a data da decisão que fixou os honorários 

advocatícios. É o breve relato. DECIDO. É cediço que o STF sedimentou 

que a partir de 2009 os débitos públicos não-fiscais devem ser corrigidos 

monetariamente pelo IPCA e com juros moratórios conforme os índices de 

remuneração básica da poupança. A controvérsia consiste em saber a 

data de início dos consectários de mora. A correção monetária, por se 

tratar de mera recomposição do valor de compra da moeda, deve ser 

contada desde a data do arbitramento dos honorários, e não da certidão, 

pois a certidão é apenas um documento que veicula o crédito, que surgiu 

na data do arbitramento do valor dos honorários. Os juros moratórios, por 

sua vez, são devidos a partir da citação do Estado na ação de execução. 

Com a superveniência do Provimento mº 20/2020-CM, os cálculos da 

execução contra a fazenda pública passaram a ser feitos pela própria 

Comarca, razão pela qual elaborei tais cálculos nesta data, conforme 

parâmetros definidos nesta decisão (anexo). Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO e declaro 

líquida a execução no valor dos cálculos em anexo, intimando as partes 

para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias e, em caso de concordância 

expressa ou tácita, determino desde já a expedição da RPV/precatório. 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 17 de abril de 2020. ELMO 

LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000002-35.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000002-35.2020.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. O ESTADO DE MATO GROSSO opôs embargos à execução 

contra a fazenda pública movida por ANDRÉ HENRIQUE BARBOSA DA 

SILVEIRA, sustentando a existência de excesso de execução, 

consubstanciado no equívoco do cálculo da correção monetária, que deve 

se dar pelo IPCA-E e com início na data da certidão de crédito; e dos juros 

moratórios, os quais devem seguir os índices de remuneração da 

poupança. O exequente se manifestou afirmando que a data de início da 

correção monetária deve ser a data da decisão que fixou os honorários 

advocatícios. É o breve relato. DECIDO. É cediço que o STF sedimentou 

que a partir de 2009 os débitos públicos não-fiscais devem ser corrigidos 

monetariamente pelo IPCA e com juros moratórios conforme os índices de 

remuneração básica da poupança. A controvérsia consiste em saber a 

data de início dos consectários de mora. A correção monetária, por se 

tratar de mera recomposição do valor de compra da moeda, deve ser 

contada desde a data do arbitramento dos honorários, e não da certidão, 

pois a certidão é apenas um documento que veicula o crédito, que surgiu 

na data do arbitramento do valor dos honorários. Os juros moratórios, por 

sua vez, são devidos a partir da citação do Estado na ação de execução. 

Com a superveniência do Provimento mº 20/2020-CM, os cálculos da 

execução contra a fazenda pública passaram a ser feitos pela própria 

Comarca, razão pela qual elaborei tais cálculos nesta data, conforme 

parâmetros definidos nesta decisão (anexo). Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO e declaro 

líquida a execução no valor dos cálculos em anexo, intimando as partes 

para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias e, em caso de concordância 

expressa ou tácita, determino desde já a expedição da RPV/precatório. 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 17 de abril de 2020. ELMO 

LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000005-87.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000005-87.2020.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. O ESTADO DE MATO GROSSO opôs embargos à execução 

contra a fazenda pública movida por ANDRÉ HENRIQUE BARBOSA DA 

SILVEIRA, sustentando a existência de excesso de execução, 

consubstanciado no equívoco do cálculo da correção monetária, que deve 

se dar pelo IPCA-E e com início na data da certidão de crédito; e dos juros 

moratórios, os quais devem seguir os índices de remuneração da 

poupança. O exequente se manifestou afirmando que a data de início da 

correção monetária deve ser a data da decisão que fixou os honorários 

advocatícios. É o breve relato. DECIDO. É cediço que o STF sedimentou 

que a partir de 2009 os débitos públicos não-fiscais devem ser corrigidos 

monetariamente pelo IPCA e com juros moratórios conforme os índices de 

remuneração básica da poupança. A controvérsia consiste em saber a 

data de início dos consectários de mora. A correção monetária, por se 

tratar de mera recomposição do valor de compra da moeda, deve ser 

contada desde a data do arbitramento dos honorários, e não da certidão, 

pois a certidão é apenas um documento que veicula o crédito, que surgiu 

na data do arbitramento do valor dos honorários. Os juros moratórios, por 

sua vez, são devidos a partir da citação do Estado na ação de execução. 

Com a superveniência do Provimento mº 20/2020-CM, os cálculos da 

execução contra a fazenda pública passaram a ser feitos pela própria 

Comarca, razão pela qual elaborei tais cálculos nesta data, conforme 

parâmetros definidos nesta decisão (anexo). Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO e declaro 

líquida a execução no valor dos cálculos em anexo, intimando as partes 

para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias e, em caso de concordância 

expressa ou tácita, determino desde já a expedição da RPV/precatório. 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 17 de abril de 2020. ELMO 

LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000003-20.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000003-20.2020.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. O ESTADO DE MATO GROSSO opôs embargos à execução 

contra a fazenda pública movida por ANDRÉ HENRIQUE BARBOSA DA 

SILVEIRA, sustentando a existência de excesso de execução, 

consubstanciado no equívoco do cálculo da correção monetária, que deve 

se dar pelo IPCA-E e com início na data da certidão de crédito; e dos juros 

moratórios, os quais devem seguir os índices de remuneração da 

poupança. O exequente se manifestou afirmando que a data de início da 

correção monetária deve ser a data da decisão que fixou os honorários 

advocatícios. É o breve relato. DECIDO. É cediço que o STF sedimentou 

que a partir de 2009 os débitos públicos não-fiscais devem ser corrigidos 

monetariamente pelo IPCA e com juros moratórios conforme os índices de 

remuneração básica da poupança. A controvérsia consiste em saber a 

data de início dos consectários de mora. A correção monetária, por se 

tratar de mera recomposição do valor de compra da moeda, deve ser 

contada desde a data do arbitramento dos honorários, e não da certidão, 

pois a certidão é apenas um documento que veicula o crédito, que surgiu 

na data do arbitramento do valor dos honorários. Os juros moratórios, por 

sua vez, são devidos a partir da citação do Estado na ação de execução. 

Com a superveniência do Provimento mº 20/2020-CM, os cálculos da 

execução contra a fazenda pública passaram a ser feitos pela própria 

Comarca, razão pela qual elaborei tais cálculos nesta data, conforme 

parâmetros definidos nesta decisão (anexo). Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO e declaro 

líquida a execução no valor dos cálculos em anexo, intimando as partes 

para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias e, em caso de concordância 

expressa ou tácita, determino desde já a expedição da RPV/precatório. 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 17 de abril de 2020. ELMO 

LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000006-72.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 1000006-72.2020.8.11.0077. EXEQUENTE: ANDRE HENRIQUE 

BARBOSA DA SILVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Acolho os embargos de declaração para sanar a omissão da 

decisão retro e passo a apreciar a alegação referente ao termo inicial dos 

juros de mora e dos índices de correção monetária e juros de mora, as 

quais não merecem acolhida, pois a parte exequente inseriu em seus 

cálculos o índice de correção monetária correto e sequer inseriu juros de 

mora. Com a superveniência do Provimento mº 20/2020-CM, os cálculos da 

execução contra a fazenda pública passaram a ser feitos pela própria 

Comarca, razão pela qual elaborei tais cálculos nesta data, conforme 

parâmetros definidos nesta decisão (anexo). Ante o exposto, ACOLHO 

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação supra, 

e declaro líquida a execução no valor dos cálculos em anexo, intimando as 

partes para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias e, em caso de 

concordância expressa ou tácita, determino desde já a expedição da 

RPV/precatório. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 17 de abril de 

2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000570-10.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE DE FATIMA PEREIRA OAB - MT22609/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. V. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT10705-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DESPACHO Processo: 1000570-10.2019.8.11.0102. AUTOR(A): ROZENE 

FELISBINO DOS ANJOS REU: WEBER VIEIRA MARTINS VISTOS. 

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir em 15 dias. 

Após, dê-se vista ao Ministério Público CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000570-10.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE DE FATIMA PEREIRA OAB - MT22609/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. V. M. (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT10705-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DESPACHO Processo: 1000570-10.2019.8.11.0102. AUTOR(A): ROZENE 

FELISBINO DOS ANJOS REU: WEBER VIEIRA MARTINS VISTOS. 

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir em 15 dias. 

Após, dê-se vista ao Ministério Público CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. JORGE HASSIB IBRAHIM Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 130002 Nr: 1587-98.2019.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO MILITAO DE FREITAS 

- OAB:19747/O, ZENILDA PAIDA - OAB:17404

 “VISTOS.

Inicialmente, ACOLHO o pedido formulado pela defesa consistente na 

revogação das medidas cautelares impostas na ref. 23, com exceção da 

medida do compromisso de comparecer a todos os atos do processo para 

os quais sua presença seja necessárias, uma vez que o réu voltou a 

residir com a vítima.

HOMOLOGO a desistência das testemunhas.

Declaro encerrada a instrução criminal.

Tendo em vista que o Ministério Público apresentou alegações finais nesta 

oportunidade, DETERMINO abertura de vista à defesa para no prazo de 5 

(cinco) dias apresentar alegações finais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66943 Nr: 915-13.2007.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA TARARÃO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563, JULIANO BERTICELLI - OAB:12121/MT

 Código nº 66943

VISTOS.

 Em tempo e considerando a publicação da Portaria-Conjunta nº 249 e da 

Portaria-Conjunta nº 281, da Corregedoria-Geral da Justiça e do TJMT, que 

instituiu o regime obrigatório de teletrabalho e o prorrogou até o dia 30 de 

abril de 2020, respectivamente, em decorrência das medidas temporárias 

de prevenção ao contágio pelo COVID-19, e observada a readequação da 

pauta de audiências deste juízo em detrimento das Portarias acima 

mencionadas, REDESIGNO a sessão de julgamento para o dia 07 DE 

JULHO DE 2020, ÀS 09 HORAS.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 16 de abril de 2020.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 113251 Nr: 22-70.2017.811.0102

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR CIRINO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AFONSO SOUSA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO PREVIDELLI - 

OAB:6071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTÔNIO ARMOA - 

OAB:OAB/MT 10.372-B

 Código nº 113251

 VISTOS.

OSMAR CIRINO LOPES ajuizou a presente AÇÃO DE REINTEGRALÇÃO DE 

POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de JOSÉ 

AFONSO SOUSA BRAGA, ambos qualificados nos autos.

Derradeiramente, as partes formularam acordo sobre o objeto da ação, 

requerendo a homologação e a consequente extinção do feito (ref. 202).

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento e decido.

Não sendo constatada qualquer irregularidade na avença firmada, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes, e JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, nos moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios na forma pactuada.

Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

ARQUIVEM-SE os autos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 104513 Nr: 155-83.2015.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA VERA LTDA, MARIA 

LUCIRENE APARECIDA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN JUNIOR - 

OAB:305323, JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - OAB:208.53-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DAMBRÓS 

- OAB:13154, ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - OAB:12.292

 Código nº 104513

VISTOS.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de MARIA LUCIRENE APARECIDA SOUZA e 

TRANSPORTADORA VERA LTDA, através da qual requer a referida 

medida acautelatória para resguardar seu crédito junto ao requerido.

 No petitório de ref. 135, o autor informou a composição das partes e 

requereu a homologação do acordo, com a consequente suspensão do 

processo até o efetivo levantamento do valor em favor do requerente.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Não sendo constatada qualquer irregularidade na avença firmada, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes, e JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, nos moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Custas finais e honorários advocatícios nos termos do acordo e, não 

sendo previsto, pela parte requerida, fixando os honorários em 10% sobre 

o valor da transação.

Proceda-se ao levantamento de eventual gravame sobre o bem.

Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

ARQUIVEM-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 106459 Nr: 861-66.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PJM, SEME, LMME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSE

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071822/4/2020 Página 789 de 795



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO EVANDRO STÉFANO 

- OAB:28512, FRED JUNIOR DE SOUSA - OAB:90667, JOSE PAULO DIAS 

DA SILVA - OAB:25442, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:6280B

 Código n° 106459

VISTOS.

Inicialmente, considerando que o requerido constituiu advogado particular 

nos autos (ref. 141/142), defiro o pedido do advogado dativo à ref. 146, 

para tanto, EXPEÇA-SE certidão em favor do advogado nomeado, nos 

termos da decisão de ref. 87.

VISTA à DPE e ao MPE para manifestação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 107929 Nr: 1316-31.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GINESIO ZOZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISLEI DE SOUZA 

CASTANHA - OAB:67450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Código nº 107929

VISTOS.

GINEZIO ZOZ ajuizou a presente AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO em face de BANCO DO BRASIL S/A, ambos qualificados nos 

autos.

Derradeiramente, as partes formularam acordo sobre o objeto da ação, 

requerendo a homologação e a consequente extinção do feito (ref. 78).

À ref. 79 o advogado do autor formulou pedido de execução de 

honorários advocatícios contratuais.

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, considerando que o causídico peticionante à ref. 79 propôs 

execução de honorários advocatícios em ação autônoma no sistema PJE, 

com relação ao mesmo contrato com a pare Ginezio Zoz (autos nº 

1000631-65.2019.8.11.0102), INDEFIRO o pedido de execução formulado 

neste feito.

No mais, não sendo constatada qualquer irregularidade na avença firmada 

à ref. 78, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo entabulado entre as partes, e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo 

Civil.

Custas e honorários advocatícios na forma pactuada.

Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

ARQUIVEM-SE os autos.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 109257 Nr: 298-38.2016.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS FRIEDRICH 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:208.53-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DALAGNOL - 

OAB:MT 10843-A, ROBERTO CARLOS DAMBRÓS - OAB:13154, 

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - OAB:12292

 Código nº 109257

 VISTOS.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS FRIEDRICH 

LTDA, através da qual requer a referida medida acautelatória para 

resguardar seu crédito junto ao requerido.

 No petitório de ref. 111, o autor informou a composição das partes e 

requereu a homologação do acordo, com a consequente extinção do feito.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Não sendo constatada qualquer irregularidade na avença firmada, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes, e JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, nos moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Custas finais e honorários advocatícios nos termos do acordo.

Proceda-se ao levantamento de eventual gravame sobre o bem.

Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

ARQUIVEM-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 112666 Nr: 1506-57.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZÉLIA CONCEIÇÃO MASCARENHAS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19069/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Código nº 112666

VISTOS.

ZÉLIA CONCEIÇÃO MASCARENHAS ROCHA ajuizou a presente AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do BANCO BRADESCO S/A, 

requerendo a condenação do requerido ao pagamento de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) a título de danos morais.

No petitório de ref. 48, o requerido informou a composição das partes e 

requereu a homologação do acordo, com a consequente extinção do feito.

O requerido juntou aos autos comprovante de cumprimento do acordo (ref. 

50).

Instada a se manifestar, a parte autora quedou-se inerte (ref. 59).

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Não sendo constatada qualquer irregularidade na avença firmada, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes, e JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, nos moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Custas finais e honorários advocatícios nos termos do acordo.

Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

Arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 117208 Nr: 1726-21.2017.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILCE TACONI BOLONHEZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 117208

VISTOS.

 BANCO BRADESCO S/A ajuizado a presente Ação de Busca e 

Apreensão em face de NILCE TACONI BOLONHEZI, através da qual requer 
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a referida medida acautelatória para resguardar seu crédito junto ao 

requerido.

 No petitório de ref. 16, o autor informou a composição das partes e 

requereu a homologação do acordo, com a suspensão do feito.

À ref. 40 foi determinado que as partes se manifestassem com relação ao 

pedido de suspensão, vez que “a suspensão do feito, pela convenção 

das partes, nunca poderá exceder o prazo de 06 (seis) meses (CPC, art. 

313, §4º), concedo o prazo de 15 (quinze) dias para as partes 

manifestarem se possuem interesse na homologação com a extinção do 

feito”.

O autor reiterou o pedido de suspensão à ref. 45 até o cumprimento 

integral da avença.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Inobstante a manifestação do banco autor, indefiro o pedido de suspensão 

da ação, pelos mesmos fundamentos declinados na decisão de ref. 40.

 Dessa forma, não deve o processo ficar suspenso, aguardando 

manifestação das partes por prazo superior ao previsto no Código de 

Processo Civil.

 Outrossim, havendo autocomposição, alternativa não resta senão 

homologá-la.

Não sendo constatada qualquer irregularidade na avença firmada, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes, e JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, nos moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Custas finais e honorários advocatícios nos termos do acordo.

Com o Trânsito em Julgado desta decisão. Proceda-se ao levantamento de 

eventual gravame sobre o bem.

Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

ARQUIVEM-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 121130 Nr: 436-34.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Código nº 121130

VISTOS.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por BANCO GMAC 

S/A em face de FRANCIELLI MATTOS DA SILVA, através da qual requer a 

referida medida acautelatória para resguardar seu crédito junto ao 

requerido.

 No petitório de ref. 35, o autor informou a composição das partes e 

requereu a homologação do acordo, com a consequente extinção do feito.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Não sendo constatada qualquer irregularidade na avença firmada, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes, e JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, nos moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Custas finais e honorários advocatícios nos termos do acordo.

Proceda-se ao levantamento de eventual gravame sobre o bem.

Nos termos do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

ARQUIVEM-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 123301 Nr: 1476-51.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARA HEPP RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912, CICERO AUGUSTO SANDRI - OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:OAB/SP 357.590

 Código nº: 123301

 Vistos.

 Tendo em vista a alegação de falsidade documental em sede de 

impugnação à contestação (ref. 61), nos termos do artigo 430 e seguintes 

do CPC, AUTUE-SE a petição como incidente em autos apartados (art. 430, 

parágrafo único, do CPC), apensando-o aos autos principais, ficando este 

processo SUSPENSO, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do 

Código de Processo Civil.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 128723 Nr: 907-16.2019.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GINESIO ZOZ, Maria Eliete Seleski Zoz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586, CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:14125, 

CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:22627/O, SILVANO FRANCISCO 

DE OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ARAUZ FILHO - 

OAB:27171, Carlos Eduardo Gonçalves de Almeida - OAB:76169, 

EDGAR KINDERMANN SPECK - OAB:OAB/PR 23.539

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos para discussão SEM 

EFEITO SUSPENSIVO e ausentes a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência.Por seu turno, INTIME-SE a parte embargada para, 

querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 920, inciso I, do CPC.PROCEDA-SE ao apensamento dos 

autos à ação principal, se ainda não o feito.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jorge Hassib IbrahimJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111910 Nr: 1187-89.2016.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): mc, LJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS 

- OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte Autora para, no prazo 05 (cinco) dias, 

retirar a Carta Precatória para distribuí-la na Comarca de Sorriso-MT ou 

juntar aos autos comprovante do recolhimento de custas da mesma.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 119802 Nr: 2793-21.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TR, DRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS DE OLIVEIRA - 

OAB:15132

 Código nº 119802

Vistos.
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Trata-se de cumprimento provisório de sentença aviado por DANIELE REIS 

DANIEL, representada por sua genitora, TEREZINHA REIS, assistida pela 

Defensoria Pública, em desfavor de ANTONIO NILSON DANIEL, todos 

qualificados nos autos, objetivando a execução provisória do valor fixado 

a título de alimentos no processo código nº 112901, consistente em um 

salário mínimo vigente.

À ref. 4 foi recebida a inicial e determinada a citação do executado para 

pagamento, sob pena de prisão civil e protesto.

Entre um ato e outro, foi decretada a prisão civil do executado (ref. 31).

A Defensoria Pública requereu o cumprimento do mandado de prisão 

expedido nos autos (ref.53) e o Ministério Público manifestou favorável ao 

pleito (ref. 57).

Vieram-me os autos conclusos.

 É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Pois bem.

 Analisando os autos, verifico que o título executivo exequendo dos autos 

principais (Código nº 112901) já transitou em julgado, tendo ocorrido a 

redução do valor fixado a título de alimentos, conforme se afere do 

Acórdão juntado no processo mencionado, em consulta ao sistema Apolo.

Dessa forma, levando em consideração a existência de mandado de 

prisão em civil em desfavor do executado, bem como o valor fixado em 

favor da prole nos autos principais, aquém do valor exequendo no 

presente feito, reputo necessária a manifestação da parte autora.

Ante o exposto, intime-se a parte autora a fim de semanifestar em 05 dias. 

Após dê-se vista ao Ministério Público. SUSPENDO, por ora, a decisão que 

decretou a prisão civil do executado no presente feito.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124819 Nr: 2127-83.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMA GUNTZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO LINO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ASSMANN - OAB:24590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte Requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar acerca do inteiro teor da decisão de ref. 42.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 128377 Nr: 715-83.2019.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Christoffer Emanuel Bueno Willinghoefer, NEUSA MARIA 

WILLINGHOEFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:22627/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586

 Código nº 128377

VISTOS.

 Inicialmente, considerando o teor do Ofício nº 01/2020-DPE/MT/VFH, 

informando a ausência temporária de Defensor Público nesta Comarca 

(ref. 66), fica, desde já, NOMEADO (A) como advogado (a) dativo (a) o (a) 

Dr (a) CRISTIANE DEPINÉ DE OLIVEIRA - OAB/MT 22627/O para atuar em 

favor da parte autora. Ressalto que os honorários serão fixados em 

momento oportuno. INTIME-SE a advogada nomeada.

Em que pese o acordo juntado à ref. 54, a parte exequente informou 

posteriormente, à ref. 57, que o executado não cumpriu com as condições 

acordadas e, diante disso, defiro o pedido da parte exequente, para tanto, 

INTIME-SE o executado, por mandado, para, EM 3 (TRÊS) DIAS, pagar o 

débito alimentar, bem como AS PARCELAS QUE SE VENCEREM NO CURSO 

DA EXECUÇÃO, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, nos termos do que dispõe o artigo 528 e seguintes do CPC.

Caso não cumpra a determinação acima, será determinado o protesto do 

pronunciamento judicial exequendo, bem como será DECRETADA A 

PRISÃO CIVIL pelo prazo de um a três meses, em REGIME FECHADO, nos 

termos dos §§ 1º a 3º do artigo 528 do Código de Processo Civil, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517 do CPC e Súmula 309 

do STJ.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, DÊ-SE vista à parte autora 

para manifestação.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124965 Nr: 2186-71.2018.811.0102

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAK, RVDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA MARQUES PINTADO 

- OAB:17934/O, DOUGLAS SILAS DE PADUA ALVES - OAB:19984/O

 INTIMAR a advogada Dra. AMANDA MARQUES PINTADO - OAB/MT 

17934/O, acerca de sua nomeação para patrocionar os interesses do 

requerido Ronaldo Vieira dos Santos Chagas, bem como para, no prazo 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos, conforme inteiro teor da decisão de 

ref. 136.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128377 Nr: 715-83.2019.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Christoffer Emanuel Bueno Willinghoefer, NEUSA MARIA 

WILLINGHOEFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:22627/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586

 INTIMAR o(a)s Advogado(a)s das partes acerca do inteiro teor da 

sentença de ref. 80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 111524 Nr: 1011-13.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENO IZAIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, NÁDIMA THAYS DIAS DE MENDONÇA - OAB:21160/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 111524

VISTOS.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença.

1) RECEBO o cumprimento de sentença retro, e DETERMINO:

 2) A alteração da classe processual para cumprimento de sentença.

3) INTIME-SE o requerido, para, se quiser, impugnar a presente execução 

de sentença, no prazo de trinta (30) dias (art. 535, NCPC).

 4) Oferecida impugnação, MANIFESTE-SE o exequente, no prazo de 10 

(dez) dias, vindo os autos CONCLUSOS na sequência.

5) Se decorrer o prazo legal sem apresentação de impugnação, 

CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 535, § 3°, inciso I e II), observando o artigo 5° da Resolução 115 do 

CNJ e a Resolução 405/2016 do CJF.

6) CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 113862 Nr: 352-67.2017.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR CARLOS RUGINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 113862

Vistos.

INDEFIRO o pedido de reconsideração retro, pelos mesmos fundamentos já 

alinhavados nas decisões anteriores (ref. 52, 62 e 69).

 Nesse sentido:

 “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

NECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL – PRINCÍPIO DA 

CARTULARIDADE – POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO 

POR ENDOSSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a 

execução está fundamentada em cédula de crédito bancário, definida por 

lei como título de crédito, transferível por meio de endosso, a juntada do 

documento original é medida que se impõe, a fim de comprovar que a 

instituição financeira detém a posse e, portanto, é titular do crédito nele 

representado”. (N.U 0083845-88.2016.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016)

INTIME-SE novamente a parte requerente, via DJE, para promover o 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 114176 Nr: 475-65.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMKDL, BKDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 114176

Vistos.

1) RECEBO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

2) PROCEDA-SE a alteração da classe processual para cumprimento de 

sentença.

3) INTIME-SE o executado, por mandado, para:

 4) EM 15 (QUINZE) DIAS, efetuar o pagamento do débito alimentar, no 

valor descrito na inicial de cumprimento de sentença sob o rito de 

expropriação e, querendo, apresente impugnação, nos termos dos artigos 

523 e 525 do CPC.

5) Não sendo efetuado o pagamento tempestivamente, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos necessários 

para a garantia da execução, seguindo-se os atos de expropriação, 

conforme os temos do artigo 523, §3º, do CPC.

 6) AUTORIZO, desde já, a citação nos moldes do artigo 212, § 2º, do CPC.

CIÊNCIA ao representante do Ministério Público.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 114876 Nr: 768-35.2017.811.0102

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 114876

Vistos.

 Inicialmente, insta salientar que é válida a expedição de comunicações 

processuais expedidas para o endereço constante dos autos, uma vez 

que é dever da parte manter o endereço atualizado no processo (art. 274, 

parágrafo único, CPC).

Assim, considerando as tentativas de intimação das partes acerca da 

sentença de extinção, no endereço informado nos autos, CERTIFIQUE-SE 

o trânsito em julgado e, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 116828 Nr: 1543-50.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RILDO MACEDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:MT 17.596, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:MT 21.919, JIANCARLO 

LEOBET - OAB:10.718, WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - OAB:MT 

23.350

 Código nº 116828

Vistos.

Em que pese a manifestação do requerido à ref. 27, é certo que a 

audiência de conciliação/mediação não é presidida pelo magistrado, sendo 

claro o Código de Processo Civil quanto à obrigatoriedade das partes em 

comparecer na audiência, salvo se AMBAS as partes manifestarem 

expressamente o desinteresse na realização do ato ou quando não se 

admitir a autocomposição, conforme disposto nos §§4º e 8º do artigo 334 

do CPC.

No mais, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000199-12.2020.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO GUILHERME SCHWANTES (AUTOR(A))

LISETE HENKES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT26621-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICIERI FRANCIO (REU)

ADELAIDE RIGO FRANCIO (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VERA 

DECISÃO Processo: 1000199-12.2020.8.11.0102. AUTOR(A): ELIO 

GUILHERME SCHWANTES, LISETE HENKES REU: RICIERI FRANCIO, 

ADELAIDE RIGO FRANCIO VISTOS. Inicialmente, consigno que o processo 

o qual o autor requer seja apensado aos autos tramita no sistema Apolo 

(cód. 102482), de modo que o protocolo da inicial no sistema PJE torna 

inviável a conexão dos feitos, estando em dissonância com o estabelecido 

no artigo 13 da RESOLUÇÃO TJ-MT/TP nº 03/2018. Vejamos o disposto no 

dispositivo retro mencionado: “Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as 

ações propostas até a data da implantação do Sistema PJe continuarão 

tramitando em meio físico, inclusive os respectivos incidentes processuais 

e as ações conexas, ainda que distribuídos por dependência 

posteriormente àquela data, exceto quando: I – o processo principal já 

estiver baixado; II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a 

estratégia de digitalização do acervo físico a ser definida pela 

Corregedoria-Geral da Justiça. § 1º Nas hipóteses previstas nos incisos 

deste artigo, a secretaria do juízo deverá certificar, nos autos físicos e 
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eletrônicos, os números dos processos e a forma de tramitação. § 2º Em 

caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste artigo, o 

magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, intimando-se a 

parte autora para providenciar a correta distribuição na forma física. § 3º 

Excepcionalmente, poderá o magistrado, a seu critério, decidir pela 

continuação do trâmite da ação em meio eletrônico”. Assim, consoante o 

disposto na Resolução do TJMT nº 03/2018, e em razão de economia e 

celeridade processual, reputo adequada a redistribuição dos autos no 

sistema Apolo. DISTRIBUA-SE os autos no sistema Apolo, apensando-os 

ao processo cód. 102482. Após, arquivem-se com as baixas de praxe. 

Desde já, defiro o parcelamento das custas processuais em seis vezes, 

na forma do art. 98, §6º, do CPC, pelo que DETERMINO que a parte autora 

promova o recolhimento e o pagamento da primeira parcela no prazo de 15 

(quinze) dias a contar a distribuição do processo no sistema Apolo, sob 

pena de cancelamento da distribuição e arquivamento dos autos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 122522 Nr: 1100-65.2018.811.0102

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MORO, PAULO MARTINS SCHUSTER, 

MICHAEL LUIZ GIACOMELLI, NORMELIO LUIZ CÉSAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280B

 “Vistos

 Da análise do pedido formulado pela defesa técnica no que concerne a 

ocorrência de prescrição observa, conforme manifestado o ilustre 

Ministério Público o delito em questão encontra-se prescrito nos termos do 

art. 109 inciso V, uma vez que na pena máxima combinada para o delito é 

de 1 (um) ano de detenção, de modo que a prescrição ocorre em 4 

(quatro) anos.

Com efeito verifico que a denúncia foi recebida em 11 de setembro de 

2019, sendo que o fato ocorreu no ano de 2014, de modo que decorreu 

mais de 4 anos entre a data do fato e o recebimento da denúncia, estando 

pois, prescrita a presente ação penal,

Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade do acusado, Paulo Martin 

Schuster, nos termos do art. 107 inciso IV do código penal.

 P.R.I

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Dreito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 125797 Nr: 2606-76.2018.811.0102

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA GIROLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Oguido Ogama - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9.845

 Código nº 125797

VISTOS.

Justificado o pedido de redesignação da audiência formulado pela defesa 

à ref. 83, REDESIGNO a solenidade para o dia 05 DE MAIO DE 2020, às 15 

HORAS.

INTIMEM-SE.

 CIÊNCIA ao MPE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, solicitando urgência no 

cumprimento.

Às providências.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 115397 Nr: 979-71.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEBERSON CLEO ZUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280B

 Código n° 115397

VISTOS.

O MINISTÉRIO PÚBLICO moveu a presente ação penal contra GEBERSON 

CLEO ZUCHI pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 42, inciso III, 

da Lei de Contravenções Penais.

Em audiência realizada no dia 22/09/2017, restou oferecida e aceita a 

proposta de transação penal ofertada pelo Ministério Público, conforme 

termo de audiência à ref. 18.

Contudo, o denunciado deixou de cumprir as condições aceita na 

solenidade, apesar de devidamente intimado para comprovar o 

cumprimento (ref. 63 e 66).

Com vistas, o Ministério Público pugnou pela revogação do benefício, com 

a designação de audiência de instrução e julgamento (ref. 69).

É o relatório. DECIDO.

Analisando detidamente o feito, verifico que deve ser revogada a 

transação penal concedida ao réu. Isso porque, deixou decorrer o prazo 

fixado, sendo que foi realizado pagamento de apenas 02 (duas) parcelas, 

tendo sido retira a 3° (terceira) guia na Secretária, para tanto não houve 

comprovação do pagamento pelo acusado.

 Assim, verifica-se a necessidade de revogação do benefício, com o 

prosseguimento do feito, na forma do artigo 78 e seguintes da Lei 

9.099/1995.

Desta forma, REVOGO a transação penal em relação ao acusado, 

determinando o regular prosseguimento da ação penal.

Nos termos do artigo 78 da Lei 9.099/95, DESIGNO audiência de instrução 

e julgamento para o dia 18 DE MAIO DE 2020, às 15h30min.

CITE-SE o acusado, que deverá comparecer ao ato com suas 

testemunhas ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo 05 

(cinco) dias antes de sua realização (§ 1.º do art. 78 da Lei n.º 9.099/95), 

devendo comparecer na solenidade acompanhado de advogado.

 Apresentadas as testemunhas no prazo indicado, INTIME-SE na forma do 

artigo 78, § 3°.

Se necessário, EXPEÇA-SE carta precatória para inquirição das 

testemunhas residentes fora desta comarca.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125797 Nr: 2606-76.2018.811.0102

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA GIROLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Oguido Ogama - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9.845

 INTIMAR o(a) Advogado(a) do Réu acerca do inteiro teor do despacho de 

ref. 88.
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ESTADO DE MATO GROSSO  

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCADE CHAPADA DOS  GUIMARÃES 

PORTARIA Nº 14/2020-ChG. 

O Excelentíssimo Senhor, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, Leonísio 

Salles de Abreu Júnior, no uso de sua atribuições legais, 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer a escala de plantão 

judiciário do mês de MAIO DE 2020, nos termos do Provimento nº 10/2016-CM e Provimento nº 

9/2019-CM; 

CONSIDERANDO que a distribuição e apreciação no regime de 

plantão na área cível das Comarcas de Cuiabá,  Chapada  dos Guimarães e Santo Antônio do Leverger 

será feita pelo PJe, nos termos da Portaria Conjunta nº 333/2019-PRES/CGJ, de 18 de fevereiro de 

2019; 

CONSIDERANDO que o juiz plantonista criminal presidirá as 

audiências de custódia, nos finais de semana, feriados,  recesso forense  ou  dia em que não ocorrer 

expediente normal, competindo aos servidores da unidade plantonista a expedição dos documentos 

necessários ao cumprimento das determinações judiciais, nos termos do art. 1º, §5º do Provimento nº  

1/2017-CM, de 18 de janeiro de 2017. 

RESOLVE: 

Art. 1º. Estabelecer a Escala de Plantão Judiciário nos finais de semana 

e feriados do Polo de Cuiabá, bem como do Plantão  Semanal  da Comarca de Chapada dos Guimarães, 

no mês de MAIO DE 2020, das áreas cível e criminal, da seguinte forma: 

ÁREA CÍVEL. 

DATA CLASSE MAGISTRADO SERVIDOR 
OFICIAL DE 

JUSTIÇA 

1/5/2020 FERIADO Cristiane Padim da Silva 
Márcio Lima 

Pereira 

João Paulo L. 

Paes de Barros 

2/5/2020 
FINAL DE 

SEMANA 
Cristiane Padim da Silva 

Márcio Lima 

Pereira 

Elaine Caso 

Caldas 

3/5/2020 
FINAL DE 

SEMANA 
Cristiane Padim da Silva 

Márcio Lima 

Pereira 

Elaine Caso 

Caldas 

4/5/2020 SEMANAL 
Leonísio Salles de Abreu 

Júnior 

Edithe Benedita de 

Siqueira 

Josué Pereira dos 

Santos 

5/5/2020 SEMANAL 
Leonísio Salles de Abreu 

Júnior 

Edithe Benedita de 

Siqueira 

Elaine Caso 

Caldas 

6/5/2020 SEMANAL 
Leonísio Salles de Abreu 

Júnior 

Edithe Benedita de 

Siqueira 

Silvio Francisco 

Pilon 

7/5/2020 SEMANAL 
Leonísio Salles de Abreu 

Júnior 

Edithe Benedita de 

Siqueira 

Silvio Vitor Leite 

de Campos 

8/5/2020 SEMANAL 
Leonísio Salles de Abreu 

Júnior 

Edithe Benedita de 

Siqueira 
Girlei Inês Trentin 

9/5/2020 
FINAL DE 

SEMANA 

Hildebrando da Costa 

Marques 

Edithe Benedita de 

Siqueira 

Josué Pereira dos 

Santos 

10/5/2020 
FINAL DE 

SEMANA 

Hildebrando da Costa 

Marques 

Edithe Benedita de 

Siqueira 

Josué Pereira dos 

Santos 

11/5/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Edléia Magrassi 

de Lima Ferraz 

Edivaldo Pedro 

dos Santos 

12/5/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Edléia Magrassi 

de Lima Ferraz 

João Paulo L. 

Paes de Barros 

13/5/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Edléia Magrassi 

de Lima Ferraz 

Josué Pereira dos 

Santos 
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14/5/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Edléia Magrassi 

de Lima Ferraz 

Elaine Caso 

Caldas 

15/5/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Edléia Magrassi 

de Lima Ferraz 

Silvio Francisco 

Pilon 

16/5/2020 
FINAL DE 

SEMANA 

Maria Aparecida Ferreira 

Fago 

Edléia Magrassi 

de Lima Ferraz 

Silvio Francisco 

Pilon 

17/5/2020 
FINAL DE 

SEMANA 

Maria Aparecida Ferreira 

Fago 

Edléia Magrassi 

de Lima Ferraz 

Silvio Francisco 

Pilon 

18/5/2020 SEMANAL 
Leonísio Salles de Abreu 

Júnior 

Eliane Rosa C. 

Rodrigues 

Silvio Vitor Leite 

de Campos 

19/5/2020 SEMANAL 
Leonísio Salles de Abreu 

Júnior 

Eliane Rosa C. 

Rodrigues 
Girlei Inês Trentin 

20/5/2020 SEMANAL 
Leonísio Salles de Abreu 

Júnior 

Eliane Rosa C. 

Rodrigues 

Edivaldo Pedro 

dos Santos 

21/5/2020 SEMANAL 
Leonísio Salles de Abreu 

Júnior 

Eliane Rosa C. 

Rodrigues 

João Paulo L. 

Paes de Barros 

22/5/2020 SEMANAL 
Leonísio Salles de Abreu 

Júnior 

Eliane Rosa C. 

Rodrigues 

Josué Pereira dos 

Santos 

23/5/2020 
FINAL DE 

SEMANA 

Antônio Veloso Peleja 

Júnior 

Eliane Rosa C. 

Rodrigues 
Girlei Inês Trentin 

24/5/2020 
FINAL DE 

SEMANA 

Antônio Veloso Peleja 

Júnior 

Eliane Rosa C. 

Rodrigues 
Girlei Inês Trentin 

25/5/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Elieth Conceição 

Melo Barbosa 

Elaine Caso 

Caldas 

26/5/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Elieth Conceição 

Melo Barbosa 

Silvio Francisco 

Pilon 

27/5/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Elieth Conceição 

Melo Barbosa 

Silvio Vitor Leite 

de Campos 

28/5/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Elieth Conceição 

Melo Barbosa 
Girlei Inês Trentin 

29/5/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Elieth Conceição 

Melo Barbosa 

Edivaldo Pedro 

dos Santos 

30/5/2020 
FINAL DE 

SEMANA 

João Alberto Menna 

Barreto 

Elieth Conceição 

Melo Barbosa 

Edivaldo Pedro 

dos Santos 

31/5/2020 
FINAL DE 

SEMANA 

João Alberto Menna 

Barreto 

Elieth Conceição 

Melo Barbosa 

Edivaldo Pedro 

dos Santos 

 

ÁREA CRIMINAL. 

 

DATA CLASSE MAGISTRADO SERVIDOR 
OFICIAL DE 

JUSTIÇA 

1/5/2020 FERIADO Tatiane Colombo 
Márcio Lima 

Pereira 

João Paulo L. 

Paes de Barros 

2/5/2020 
FINAL DE 

SEMANA 
Tatiane Colombo 

Márcio Lima 

Pereira 

Elaine Caso 

Caldas 

3/5/2020 
FINAL DE 

SEMANA 
Tatiane Colombo 

Márcio Lima 

Pereira 

Elaine Caso 

Caldas 

4/5/2020 SEMANAL 
Leonísio Salles de Abreu 

Júnior 

Edithe Benedita de 

Siqueira 

Josué Pereira dos 

Santos 

5/5/2020 SEMANAL 
Leonísio Salles de Abreu 

Júnior 

Edithe Benedita de 

Siqueira 

Elaine Caso 

Caldas 

6/5/2020 SEMANAL 
Leonísio Salles de Abreu 

Júnior 

Edithe Benedita de 

Siqueira 

Silvio Francisco 

Pilon 

7/5/2020 SEMANAL 
Leonísio Salles de Abreu 

Júnior 

Edithe Benedita de 

Siqueira 

Silvio Vitor Leite 

de Campos 

8/5/2020 SEMANAL 
Leonísio Salles de Abreu 

Júnior 

Edithe Benedita de 

Siqueira 
Girlei Inês Trentin 

9/5/2020 
FINAL DE 

SEMANA 
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues 

Edithe Benedita de 

Siqueira 

Josué Pereira dos 

Santos 

10/5/2020 
FINAL DE 

SEMANA 
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues 

Edithe Benedita de 

Siqueira 

Josué Pereira dos 

Santos 

11/5/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Edléia Magrassi 

de Lima Ferraz 

Edivaldo Pedro 

dos Santos 

12/5/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Edléia Magrassi 

de Lima Ferraz 

João Paulo L. 

Paes de Barros 

13/5/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Edléia Magrassi 

de Lima Ferraz 

Josué Pereira dos 

Santos 
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14/5/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Edléia Magrassi 

de Lima Ferraz 

Elaine Caso 

Caldas 

15/5/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Edléia Magrassi 

de Lima Ferraz 

Silvio Francisco 

Pilon 

16/5/2020 
FINAL DE 

SEMANA 

Leonardo de C. C. e S. 

Pitaluga 

Edléia Magrassi 

de Lima Ferraz 

Silvio Francisco 

Pilon 

17/5/2020 
FINAL DE 

SEMANA 

Leonardo de C. C. e S. 

Pitaluga 

Edléia Magrassi 

de Lima Ferraz 

Silvio Francisco 

Pilon 

18/5/2020 SEMANAL 
Leonísio Salles de Abreu 

Júnior 

Eliane Rosa C. 

Rodrigues 

Silvio Vitor Leite 

de Campos 

19/5/2020 SEMANAL 
Leonísio Salles de Abreu 

Júnior 

Eliane Rosa C. 

Rodrigues 
Girlei Inês Trentin 

20/5/2020 SEMANAL 
Leonísio Salles de Abreu 

Júnior 

Eliane Rosa C. 

Rodrigues 

Edivaldo Pedro 

dos Santos 

21/5/2020 SEMANAL 
Leonísio Salles de Abreu 

Júnior 

Eliane Rosa C. 

Rodrigues 

João Paulo L. 

Paes de Barros 

22/5/2020 SEMANAL 
Leonísio Salles de Abreu 

Júnior 

Eliane Rosa C. 

Rodrigues 

Josué Pereira dos 

Santos 

23/5/2020 
FINAL DE 

SEMANA 
Jamilson Haddad Campos 

Eliane Rosa C. 

Rodrigues 
Girlei Inês Trentin 

24/5/2020 
FINAL DE 

SEMANA 
Jamilson Haddad Campos 

Eliane Rosa C. 

Rodrigues 
Girlei Inês Trentin 

25/5/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Elieth Conceição 

Melo Barbosa 

Elaine Caso 

Caldas 

26/5/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Elieth Conceição 

Melo Barbosa 

Silvio Francisco 

Pilon 

27/5/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Elieth Conceição 

Melo Barbosa 

Silvio Vitor Leite 

de Campos 

28/5/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Elieth Conceição 

Melo Barbosa 
Girlei Inês Trentin 

29/5/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho 
Elieth Conceição 

Melo Barbosa 

Edivaldo Pedro 

dos Santos 

30/5/2020 
FINAL DE 

SEMANA 
Maria Rosi de Meira Borba 

Elieth Conceição 

Melo Barbosa 

Edivaldo Pedro 

dos Santos 

31/5/2020 
FINAL DE 

SEMANA 
Maria Rosi de Meira Borba 

Elieth Conceição 

Melo Barbosa 

Edivaldo Pedro 

dos Santos 

 

Art. 2º. O Serviço de Plantão Judiciário, na Primeira Instância, deverá 

obedecer às disposições pertinentes contidas na CNGC/MT e nos Provimentos nº 10/2016-CM, 

1/2017-CM e 9/2019-CM. 

 

Art. 3º. A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio da 

publicação da Portaria no Diário de Justiça Eletrônico. 

 

Art. 4º. Os Gestores da área administrativa deverão afixar a portaria em 

local visível para divulgação. 

 

Art. 5º. Os servidores e magistrados escalados serão comunicados da 

presente portaria por e-mail funcional. 

 

Art. 6º. A comunicação com os plantonistas se dará através do telefone 

móvel nº 65 99244-6595. 

 

Publique-se. Encaminhe-se cópia à Presidência, Coordenadoria 

Judiciária, Coordenadoria de Magistrados, Coordenadoria de Comunicação (art. 24 com redação do 

Provimento nº 9/2019-CM). Encaminhe-se cópia, ainda, à Promotoria de Justiça, Defensoria Pública e 

OAB, local. 

 

Chapada dos Guimarães/MT, 17 de abril de 2020. 

 

(Assinatura eletrônica) 

Leonísio Salles De Abreu Júnior 

Juiz de Direito Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARIPUANÃ 

 

PORTARIA Nº. 20/2020-DF 

 

ANEXO I 

ESCALA DE PLANTÃO SEMANAL/REGIONAL 

SERVIDORES E MAGISTRADOS 

POLO X – MAIO – 2020 

 

 

Dia 
Dia 

Semana 

Tipo 

(Comarca/Regional) 
Juiz Servidor Oficial de Justiça 

01 Sexta Semanal/Regional 
Alexandre Sócrates da S. 

Mendes 

Cleidimar M. C. de 

Sabóia 
Raimundo N. A. Silva 

02 Sábado 
Final de 

Semana/Regional 

Alexandre Sócrates da S. 

Mendes 

Cleidimar M. C. de 

Sabóia 
Raimundo N. A. Silva 

03 Domingo 
Final de 

Semana/Regional 

Alexandre Sócrates da S. 

Mendes 

Cleidimar M. C. de 

Sabóia 
Raimundo N. A. Silva 

04 Segunda Semanal/Comarca Fabio Petengill 
Laura Azevedo dos 

Santos 

João Paulo S. de 

Oliveira 

05 Terça Semanal/Comarca Fabio Petengill 
Laura Azevedo dos 

Santos 

João Paulo S. de 

Oliveira 

06 Quarta Semanal/Comarca Fabio Petengill 
Laura Azevedo dos 

Santos 

João Paulo S. de 

Oliveira 

07 Quinta Semanal/Comarca Fabio Petengill 
Laura Azevedo dos 

Santos 

João Paulo S. de 

Oliveira 

08 Sexta Semanal/Comarca Fabio Petengill 
Laura Azevedo dos 

Santos 

João Paulo S. de 

Oliveira 

09 Sábado 
Final de 

Semana/Regional 
Fabio Petengill 

Laura Azevedo dos 

Santos 

João Paulo S. de 

Oliveira 

10 Domingo 
Final de 

Semana/Regional 
Fabio Petengill 

Laura Azevedo dos 

Santos 

João Paulo S. de 

Oliveira 

11 Segunda Semanal/Comarca Fabio Petengill 
Ivanilze Pereira da 

Silva 
Raimundo N. A. Silva 

12 Terça Semanal/Comarca Fabio Petengill 
Ivanilze Pereira da 

Silva 
Raimundo N. A. Silva 

13 Quarta Semanal/Comarca Fabio Petengill 
Ivanilze Pereira da 

Silva 
Raimundo N. A. Silva 

14 Quinta Semanal/Comarca Fabio Petengill 
Ivanilze Pereira da 

Silva 
Raimundo N. A. Silva 

15 Sexta Semanal/Comarca Fabio Petengill 
Ivanilze Pereira da 

Silva 
Raimundo N. A. Silva 

16 Sábado 
Final de 

Semana/Regional 
Vagner Dupim Dias 

Ivanilze Pereira da 

Silva 
Raimundo N. A. Silva 

17 Domingo 
Final de 

Semana/Regional 
Vagner Dupim Dias 

Ivanilze Pereira da 

Silva 
Raimundo N. A. Silva 

18 Segunda Semanal/Comarca Fabio Petengill 
Ricardo Rodrigues 

Lins 

João Paulo S. de 

Oliveira 

19 Terça Semanal/Comarca Fabio Petengill 
Ricardo Rodrigues 

Lins 

João Paulo S. de 

Oliveira 

20 Quarta Semanal/Comarca Fabio Petengill 
Ricardo Rodrigues 

Lins 

João Paulo S. de 

Oliveira 

21 Quinta Semanal/Comarca Fabio Petengill 
Ricardo Rodrigues 

Lins 

João Paulo S. de 

Oliveira 

22 Sexta Semanal/Comarca Fabio Petengill 
Ricardo Rodrigues 

Lins 

João Paulo S. de 

Oliveira 

23 Sábado 
Final de 

Semana/Regional 
Daiane Marilyn Vaz 

Ricardo Rodrigues 

Lins 

João Paulo S. de 

Oliveira 

24 Domingo 
Final de 

Semana/Regional 
Daiane Marilyn Vaz 

Ricardo Rodrigues 

Lins 

João Paulo S. de 

Oliveira 

25 Segunda Semanal/Comarca Fabio Petengill 
Analice Köhler de 

Almeida 
Raimundo N. A. Silva 
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DADOS/COMARCA/TELEFONES/E-MAIL 

Nome Comarca Vara Telefone de Plantão E-mail 

Analice Köhler de Almeida Aripuanã Vara Única 
66 9 9958 4003 – Plantão 

66 9 9238 3963 – Pessoal 

ari.unica@tjmt.jus.br 

analice.almeida@tjmt.jus.br  

Cleidimar Maria Carvalho de 

Sabóia 
Aripuanã Vara Única 

66 9 9958 4003 – Plantão 

91 9 8266 4964 – Pessoal 

ari.unica@tjmt.jus.br 

cleidimar.saboia@tjmt.jus.br  

Géssica Magalhães Lima Aripuanã Gabinete 66 9 8123 6406 – Pessoal gessica.lima@tjmt.jus.br  

Ivanilze Pereira da Silva 

 
Aripuanã Vara Única 

66 9 9958 4003 – Plantão 

66 9 8119 9006 – Pessoal 

ari.unica@tjmt.jus.br 

ivanilze.silva@tjmt.jus.br  

João Paulo Santos de Oliveira Aripuanã Vara Única 66 9 8429 0261 – Pessoal joao.paulo@tjmt.jus.br  

Laura Azevedo dos Santos Aripuanã Vara Única 
66 9 9958 4003 – Plantão 

66 9 9636 0891 – Pessoal 

ari.unica@tjmt.jus.br  

laura.santos@tjmt.jus.br  

Raimundo Nonato Andrade Silva Aripuanã Vara Única 
66 9 8123 4870 – Pessoal 

66 9 8421 6629 – Pessoal 
raimundo.silva@tjmt.jus.br  

Rayane Pereira Costa Aripuanã Gabinete 66 9 8446 9029 – Pessoal rayane.costa@tjmt.jus.br  

Ricardo Rodrigues Lins Aripuanã Vara Única 
66 9 9958 4003 – Plantão 
66 9 8137 3893 – Pessoal 

ari.unica@tjmt.jus.br  
ricardo.lins@tjmt.jus.br  

Vanderlei Lizi de Oliveira Aripuanã Vara Única 
66 9 9958 4003 – Plantão 
66 9 8100 9240 – Pessoal 

ari.unica@tjmt.jus.br 
vanderlei.oliveira@tjmt.jus.br  

Wesley Cabral Teixeira Aripuanã Vara Única 
66 9 9958 4003 – Plantão 

66 9 9365 2533 – Pessoal 

ari.unica@tjmt.jus.br  

wesley.teixeira@tjmt.jus.br  

Zilda Peixoto Teles Aripuanã Vara Única 
66 9 8114 7036 – Pessoal 

66 9 8428 9632 – Pessoal 
zilda.teles@tjmt.jus.br  

 

26 Terça Semanal/Comarca Fabio Petengill 
Analice Köhler de 

Almeida 
Raimundo N. A. Silva 

27 Quarta Semanal/Comarca Fabio Petengill 
Analice Köhler de 

Almeida 
Raimundo N. A. Silva 

28 Quinta Semanal/Comarca Fabio Petengill 
Analice Köhler de 

Almeida 
Raimundo N. A. Silva 

29 Sexta Semanal/Comarca Fabio Petengill 
Analice Köhler de 

Almeida 
Raimundo N. A. Silva 

30 Sábado 
Final de 

Semana/Regional 
Rafael Depra Panichella 

Analice Köhler de 

Almeida 
Raimundo N. A. Silva 

31 Domingo 
Final de 

Semana/Regional 
Rafael Depra Panichella 

Analice Köhler de 

Almeida 
Raimundo N. A. Silva 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE 

PORTARIA Nº. 015/2020/DF 

O Excelentíssimo Senhor Doutor Ricardo Frazon Menegucci, MM 

Juiz de Direito da Vara Única e do Juizado Especial da Comarca de 

Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da lei; 

Considerando a entrada em vigor do Provimento nº 17/2019/CM, que 

revoga o Provimento nº 001/2013/CM, 17/2013/CM, 10/2016/CM e 9/2019/CM, que dispõe sobre o 

funcionamento do Plantão na Primeira Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Estabelecer a escala de plantão nos finais de semana e feriados 

do Polo de Colíder, bem como do plantão semanal da Comarca de Nova Canaã do Norte, no mês de maio 

de 2020, das áreas cível e criminal, da seguinte forma: 

DATA CLASSE JUIZ (A) SERVIDOR (A) 
OFICIAL DE 

JUSTIÇA 

01/05/2020 Feriado 
Giselda Regina S. de Oliveira 

Andrade 
Marta Ferreira Maciel Demilton dos Santos 

02/05/2020 Fim de Semana 
Giselda Regina S. de Oliveira 

Andrade 
Marta Ferreira Maciel Demilton dos Santos 

03/05/2020 Fim de Semana 
Giselda Regina S. de Oliveira 

Andrade 
Marta Ferreira Maciel Demilton dos Santos 

04/05/2020 Semanal Ricardo Frazon Menegucci André Luiz de Neira Rodrigues Demilton dos Santos 

05/05/2020 Semanal Ricardo Frazon Menegucci André Luiz de Neira Rodrigues Demilton dos Santos 

06/05/2020 Semanal Ricardo Frazon Menegucci André Luiz de Neira Rodrigues Demilton dos Santos 

07/05/2020 Semanal Ricardo Frazon Menegucci André Luiz de Neira Rodrigues Demilton dos Santos 

08/05/2020 Semanal Ricardo Frazon Menegucci André Luiz de Neira Rodrigues Demilton dos Santos 

09/05/2020 Fim de Semana Maurício Alexandre Ribeiro 
André Luiz de Neira 

Rodrigues 
Demilton dos Santos 

10/05/2020 Fim de Semana Maurício Alexandre Ribeiro 
André Luiz de Neira 

Rodrigues 
Demilton dos Santos 

11/05/2020 Semanal Ricardo Frazon Menegucci Criscian Kelly de Souza Paim Demilton dos Santos 

12/05/2020 Semanal Ricardo Frazon Menegucci Criscian Kelly de Souza Paim Demilton dos Santos 

13/05/2020 Feriado Maurício Alexandre Ribeiro 
André Luiz de Neira 

Rodrigues 
Demilton dos Santos 

14/05/2020 Semanal Ricardo Frazon Menegucci Criscian Kelly de Souza Paim Demilton dos Santos 

15/05/2020 Semanal Ricardo Frazon Menegucci Criscian Kelly de Souza Paim Demilton dos Santos 

16/05/2020 Fim de Semana Ricardo Frazon Menegucci Criscian Kelly de Souza Paim Demilton dos Santos 

17/05/2020 Fim de Semana Ricardo Frazon Menegucci Criscian Kelly de Souza Paim Demilton dos Santos 

18/05/2020 Semanal Ricardo Frazon Menegucci Aray Henrique Barbosa Demilton dos Santos 

19/05/2020 Semanal Ricardo Frazon Menegucci Aray Henrique Barbosa Demilton dos Santos 

20/05/2020 Semanal Ricardo Frazon Menegucci Aray Henrique Barbosa Demilton dos Santos 

21/05/2020 Semanal Ricardo Frazon Menegucci Aray Henrique Barbosa Demilton dos Santos 

22/05/2020 Semanal Ricardo Frazon Menegucci Aray Henrique Barbosa Demilton dos Santos 

23/05/2020 Fim de Semana 
Giselda Regina S. de Oliveira 

Andrade 
Aray Henrique Barbosa Demilton dos Santos 

24/05/2020 Fim de Semana 
Giselda Regina S. de Oliveira 

Andrade 
Aray Henrique Barbosa Demilton dos Santos 

25/05/2020 Semanal Ricardo Frazon Menegucci Carlos Felipe Alves Moreira Demilton dos Santos 

26/05/2020 Semanal Ricardo Frazon Menegucci Carlos Felipe Alves Moreira Demilton dos Santos 

27/05/2020 Semanal Ricardo Frazon Menegucci Carlos Felipe Alves Moreira Demilton dos Santos 

28/05/2020 Semanal Ricardo Frazon Menegucci Carlos Felipe Alves Moreira Demilton dos Santos 

29/05/2020 Semanal Ricardo Frazon Menegucci Carlos Felipe Alves Moreira Demilton dos Santos 

30/05/2020 Fim de Semana Maurício Alexandre Ribeiro Carlos Felipe Alves Moreira Demilton dos Santos 

31/05/2020 Fim de Semana Maurício Alexandre Ribeiro Carlos Felipe Alves Moreira Demilton dos Santos 
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Art. 2º - Art. 2º. O Serviço de Plantão Judiciário, na Primeira Instância, 

deverá obedecer às disposições pertinentes contidas na CNGC/MT e nos Provimentos nº 10/2016-CM, 

1/2017-CM e 9/2019-CM. 

 

Art. 3º. A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio da 

publicação da Portaria no Diário de Justiça Eletrônico. 

 

Art. 4º. O Gestor Administrativo deverá afixar a portaria no átrio do 

Fórum, em local visível. 

 

Publique-se. Encaminhe-se cópia à Presidência, Coordenadoria 

Judiciária, Coordenadoria de Magistrados, Coordenadoria de Comunicação (Art. 24, com redação dada pelo 

Provimento nº 9/2019-CM). Encaminhe-se cópia, ainda, à Promotoria de Justiça e OAB local. 

 

Nova Canaã do Norte, 17 de abril de 2020. 

 

 

 

(assinado eletronicamente) 

Ricardo Frazon Menegucci 

Juiz de Direito e Diretor do Foro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Telefones para contato - SERVIDORES 

Nome Comarca Telefone 

André Luiz de Neira Rodrigues Nova Canaã do Norte (66) 99669-8950 

Aray Henrique Barbosa Nova Canaã do Norte (66) 99669-8950 

Criscian Kelly de Souza Paim Nova Canaã do Norte (66) 99669-8950 

Carlos Felipe Alves Moreira Nova Canaã do Norte (66) 99669-8950 

Deikson Lourenço dos Santos Nova Canaã do Norte (66) 99669-8950 

Deoplanil Mariano de Sousa Filho Nova Canaã do Norte (66) 99669-8950 

Fernanda Karina de Almeida Varella Nova Canaã do Norte (66) 99669-8950 

Késsia Nathalie Batista de Carvalho Nova Canaã do Norte (66) 99669-8950 

Marta Ferreira Maciel Nova Canaã do Norte (66) 99669-8950 

Wilson de Oliveira do Nascimento Nova Canaã do Norte (66) 99669-8950 

 
Telefones para contato - OFICIAIS DE JUSTIÇA 

Demilton dos Santos Nova Canaã do Norte (66) 99961-0520 

Lisandra de Fátima Brito Nova Canaã do Norte (66) 99604-5729 

 
Telefones para contato - MAGISTRADOS 

Ricardo Frazon Menegucci Nova Canaã do Norte 

 (65) 99963-7266 - Bruno 

(65) 99245-3682 - Ghauber 

(66) 99921-0945 - Danielly 

 (67) 98119-4200 - Fernando 

Giselda Regina S. de Oliveira Andrade Colíder 
(66)99635-0072 - Rogério 

(65) 99992-8487 - Vanessa 

Maurício Alexandre Ribeiro Colíder 
(65) 99976-8197 - Everton 

(65) 99916-0141 - Mariana 

 

 

Disponibilizado - 22/04/2020 Diário de Justiça Eletrônico - MT - Ed. 10718 Caderno de Anexos Página 8 de 12



ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE 

 

PORTARIA N. 32/2020-CPAN 
 

A Doutora Janaína Cristina de Almeida, Juíza de Direito e Diretora do Foro 

da Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições legais e no uso 

de suas atribuições legais, 

 

CONSIDERANDO o Provimento n. 17/2019-CM, bem como a necessidade de 

escalar servidores e magistrados para atuarem em plantão. 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º Escalar os servidores e magistrados para atuarem em plantão no mês de 

MAIO/2020. 

 

§ 1º Para o plantão regionalizado deste Polo nos feitos cíveis e criminais: 

 
DATA  JUIZ  SERVIDOR OFICIAL DE JUSTIÇA 

01.05.2020 Janaína Cristina Almeida Sâmala Neto Barbosa Willian Coelho Ribeiro 

02.05.2020 Janaína Cristina Almeida Sâmala Neto Barbosa Willian Coelho Ribeiro 

03.05.2020 Janaína Cristina Almeida Sâmala Neto Barbosa Willian Coelho Ribeiro 

09.05.2020 Ivan Lúcio Amarante Samara Coelho de Souza Thyago M. de Oliveira 

10.05.2020 Ivan Lúcio Amarante Samara Coelho de Souza Thyago M. de Oliveira 

16.05.2020 Thalles de N. M. R. Brito Uslei Alves de Lima Róger dos Santos Lopes 

17.05.2020 Thalles de N. M. R. Brito Uslei Alves de Lima Róger dos Santos Lopes 

23.05.2020 Ivan Lúcio Amarante Weslei Alves de Lima Steven C. S. Coronado 

24.05.2020 Ivan Lúcio Amarante Weslei Alves de Lima Steven C. S. Coronado 

30.05.2020 Thalles de N. M. R. Brito Alexsandro Carvalho Valdirene Viturino Vieira 

31.05.2020 Thalles de N. M. R. Brito Alexsandro Carvalho Valdirene Viturino Vieira 

 

§ 2º Para os plantões semanais das matérias competente aos feitos cíveis da 1ª e 

2ª Vara: 

 
DATA  JUIZ  SERVIDOR OFICIAL DE JUSTIÇA 

04.05.2020 Janaína Cristina Almeida Sâmala Neto Barbosa Willian Coelho Ribeiro 

05.05.2020 Janaína Cristina Almeida Sâmala Neto Barbosa Willian Coelho Ribeiro 

06.05.2020 Janaína Cristina Almeida Sâmala Neto Barbosa Willian Coelho Ribeiro 

07.05.2020 Janaína Cristina Almeida Sâmala Neto Barbosa Willian Coelho Ribeiro 

08.05.2020 Janaína Cristina Almeida Samara Coelho de Souza Thyago M. de Oliveira 

11.05.2020 Janaína Cristina Almeida Samara Coelho de Souza Thyago M. de Oliveira 

12.05.2020 Janaína Cristina Almeida Samara Coelho de Souza Thyago M. de Oliveira 

13.05.2020 Janaína Cristina Almeida Samara Coelho de Souza Thyago M. de Oliveira 

14.05.2020 Janaína Cristina Almeida Samara Coelho de Souza Thyago M. de Oliveira 

15.05.2020 Janaína Cristina Almeida Uslei Alves de Lima Róger dos Santos Lopes 

18.05.2020 Janaína Cristina Almeida Uslei Alves de Lima Róger dos Santos Lopes 

19.05.2020 Janaína Cristina Almeida Uslei Alves de Lima Róger dos Santos Lopes 

20.05.2020 Janaína Cristina Almeida Uslei Alves de Lima Róger dos Santos Lopes 

21.05.2020 Janaína Cristina Almeida Uslei Alves de Lima Róger dos Santos Lopes 

22.05.2020 Ivan Lúcio Amarante Weslei Alves de Lima Steven C. S. Coronado 

25.05.2020 Ivan Lúcio Amarante Weslei Alves de Lima Steven C. S. Coronado 

26.05.2020 Ivan Lúcio Amarante Weslei Alves de Lima Steven C. S. Coronado 

27.05.2020 Ivan Lúcio Amarante Weslei Alves de Lima Steven C. S. Coronado 

28.05.2020 Ivan Lúcio Amarante Weslei Alves de Lima Steven C. S. Coronado 

29.05.2020 Ivan Lúcio Amarante Alexsandro Carvalho Valdirene Viturino Vieira 

 

§ 3º Para os plantões semanais das matérias competente aos feitos criminais da 

3ª Vara: 
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DATA  JUIZ  SERVIDOR OFICIAL DE JUSTIÇA 

04.05.2020 Ivan Lúcio Amarante Sâmala Neto Barbosa Willian Coelho Ribeiro 

05.05.2020 Ivan Lúcio Amarante Sâmala Neto Barbosa Willian Coelho Ribeiro 

06.05.2020 Ivan Lúcio Amarante Sâmala Neto Barbosa Willian Coelho Ribeiro 

07.05.2020 Ivan Lúcio Amarante Sâmala Neto Barbosa Willian Coelho Ribeiro 

08.05.2020 Ivan Lúcio Amarante Samara Coelho de Souza Thyago M. de Oliveira 

11.05.2020 Ivan Lúcio Amarante Samara Coelho de Souza Thyago M. de Oliveira 

12.05.2020 Ivan Lúcio Amarante Samara Coelho de Souza Thyago M. de Oliveira 

13.05.2020 Ivan Lúcio Amarante Samara Coelho de Souza Thyago M. de Oliveira 

14.05.2020 Ivan Lúcio Amarante Samara Coelho de Souza Thyago M. de Oliveira 

15.05.2020 Ivan Lúcio Amarante Uslei Alves de Lima Róger dos Santos Lopes 

18.05.2020 Ivan Lúcio Amarante Uslei Alves de Lima Róger dos Santos Lopes 

19.05.2020 Ivan Lúcio Amarante Uslei Alves de Lima Róger dos Santos Lopes 

20.05.2020 Ivan Lúcio Amarante Uslei Alves de Lima Róger dos Santos Lopes 

21.05.2020 Ivan Lúcio Amarante Uslei Alves de Lima Róger dos Santos Lopes 

22.05.2020 Ivan Lúcio Amarante Weslei Alves de Lima Steven C. S. Coronado 

25.05.2020 Ivan Lúcio Amarante Weslei Alves de Lima Steven C. S. Coronado 

26.05.2020 Ivan Lúcio Amarante Weslei Alves de Lima Steven C. S. Coronado 

27.05.2020 Ivan Lúcio Amarante Weslei Alves de Lima Steven C. S. Coronado 

28.05.2020 Ivan Lúcio Amarante Weslei Alves de Lima Steven C. S. Coronado 

29.05.2020 Ivan Lúcio Amarante Alexsandro Carvalho Valdirene Viturino Vieira 

 

 

Art. 2º Para acionar o servidor plantonista, ligue para o número: (66) 9.8459-

1533. 

 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

 

Porto Alegre do Norte/MT, 20 de abril de 2020. 

 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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 ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TABAPORÃ 

 

PORTARIA Nº 014/2020/DF 

 

O Doutor Rafael Depra Panichella, MM Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Tabaporã/MT, no uso de suas atribuições legais; 

 

CONSIDERANDO o Provimento n.º 17/2019-CM que revogou 

o Provimento 10/2016/CM e Provimento 09/2019/CM e estabelece o Plantão Regional no Primeiro 

Grau de jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos finais de semana e feriados, bem 

como no plantão semanal, em conformidade com a escala definida para o Polo X; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - ESTABELECER a Escala de Plantão mensal, relativa 

ao mês de Maio/2020, destinado ao atendimento exclusivo de medidas urgentes, conforme tabela 

abaixo: 

 

DIA CLASSE MAGISTRADO SERVIDOR OFICIAL DE JUSTIÇA 

01  
Semanal 

Regional 

Alexandre Sócrates da Silva 

Mendes  
Edaiane Novais de Souza 

Elizandra Cristina dos 

S.  Barreto   

02 
Final de Semana/ 

Regional 

Alexandre Sócrates da Silva 

Mendes  
Edaiane Novais de Souza 

Joyce Souza O.  

Lagares 

03 
Final de Semana/ 

Regional 

Alexandre Sócrates da Silva 

Mendes  
Edaiane Novais de Souza 

Joyce Souza O.  

Lagares 

04 Semanal Rafael Depra Panichella Edaiane Novais de Souza Joyce Souza O.  Lagares 

05 Semanal Rafael Depra Panichella Edaiane Novais de Souza Joyce Souza O.  Lagares 

06 Semanal Rafael Depra Panichella Edaiane Novais de Souza Joyce Souza O.  Lagares 

07 Semanal Rafael Depra Panichella Nathally R. P. G. Jarschel Joyce Souza O.  Lagares 

08  Semanal Rafael Depra Panichella Nathally R. P. G. Jarschel Joyce Souza O.  Lagares 

09 
Final de Semana/ 

Regional 
Fábio Petengill Nathally R. P. G. Jarschel 

Alexsandro de O.  

Prado 

10 
Final de Semana/ 

Regional 
Fábio Petengill Nathally R. P. G. Jarschel 

Alexsandro de O.  

Prado 

11 Semanal Rafael Depra Panichella Nathally R. P. G. Jarschel Alexsandro de O.  Prado 

12 Semanal Rafael Depra Panichella Nathally R. P. G. Jarschel Alexsandro de O.  Prado 

 13 Semanal Rafael Depra Panichella Nathally R. P. G. Jarschel Alexsandro de O.  Prado 

14 Semanal Rafael Depra Panichella Solange Cristina de O.  Freitas Alexsandro de O.  Prado 

15 Semanal Rafael Depra Panichella Solange Cristina de O.  Freitas Alexsandro de O.  Prado 

16 
Final de Semana/ 

Regional 
Vagner Dupim Dias 

Solange Cristina de O.  

Freitas 

Elizandra Cristina dos 

S.  Barreto 

17 
Final de Semana/ 

Regional 
Vagner Dupim Dias 

Solange Cristina de O.  

Freitas 

Elizandra Cristina dos 

S.  Barreto 

18 Semanal Rafael Depra Panichella Solange Cristina de O.  Freitas 
Elizandra Cristina dos S.  

Barreto 

19 Semanal Rafael Depra Panichella Solange Cristina de O.  Freitas 
Elizandra Cristina dos S.  

Barreto 

20 Semanal Rafael Depra Panichella Solange Cristina de O.  Freitas 
Elizandra Cristina dos S.  

Barreto 

21 Semanal Rafael Depra Panichella Betina Wollmeister dos Santos 
Elizandra Cristina dos S.  

Barreto 

22 Semanal Rafael Depra Panichella Betina Wollmeister dos Santos 
Elizandra Cristina dos S.  

Barreto 

23 
Final de Semana/ 

Regional 
Daiane Marilyn Vaz 

Betina Wollmeister dos 

Santos 

Joyce Souza O.  

Lagares 

24 
Final de Semana/ 

Regional 
Daiane Marilyn Vaz 

Betina Wollmeister dos 

Santos 

Joyce Souza O.  

Lagares 
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25 Semanal Rafael Depra Panichella Betina Wollmeister dos Santos Joyce Souza O.  Lagares 

26 Semanal Rafael Depra Panichella Betina Wollmeister dos Santos Joyce Souza O.  Lagares 

27 Semanal Rafael Depra Panichella Betina Wollmeister dos Santos Joyce Souza O.  Lagares 

28 Semanal Rafael Depra Panichella Mayara Carla R. de Souza Joyce Souza O.  Lagares 

 29 Semanal Rafael Depra Panichella Mayara Carla R. de Souza Joyce Souza O.  Lagares 

30 
Final de Semana/ 

Regional 
Rafael Depra Panichella Mayara Carla R. de Souza 

Alexsandro de O.  

Prado 

31 
Final de Semana/ 

Regional 
Rafael Depra Panichella Mayara Carla R. de Souza 

Alexsandro de O.  

Prado 

 

Art. 2º - Comuniquem-se as Comarcas pertencentes ao POLO X, 

bem como o Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, Polícia Militar, Polícia Civil; 

 

Art. 3º - Remetam-se cópia da presente Portaria à Presidência do 

Tribunal de Justiça, à Corregedoria-Geral da Justiça, à Coordenadoria Judiciária e à Coordenadoria de 

Magistrados. 

 

Publique-se, Comunique-se e Cumpra-se.  

 

Tabaporã/MT, 17 de abril de 2020. 

 

Rafael Depra Panichella 

Juiz de Direito e Diretor do Foro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADOS/TELEFONE 
 

PLANTONISTA CARGO TELEFONES 

Solange Cristina de O.  Freitas Analista Judiciário (66) 999838473 

Betina Wollmeister dos Santos Analista Judiciário (66) 999838473 

Nathally R. P. G. Jarschel Técnica Judiciária (66) 999838473 

Edaiane Novais de Souza Técnica Judiciária (66) 999838473 

Marcos Antônio de Freitas Técnico Judiciário (66) 999838473 

Mayara Carla R. de Souza Técnica Judiciária (66) 999838473 

Joyce Souza O.  Lagares Oficial de Justiça (66) 999838473 

Elizandra Cristina dos S.  Barreto   Oficial de Justiça  (66) 999838473 

Alexsandro de O.  Prado  Oficial de Justiça (66) 999838473 

* Todos na Cidade de Tabaporã – MT. 
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